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 ١:11 55/1 هدأ 1

 © رشأانلل ةظوفعم ّقوقحلا عيبج ه

 رجنأ ثحبي كهلصأ يف باتكلا اذه

 يف .هاروتكدلا» هيملاعلا ةحرد لينل

 روتكدلا ذاتسألا :فارشإب :تايوغللا

 ذاتسألاو :ميهاربإ نسح ميهاربإ

 دمحم ديمحلادبع يحبص روتكدلا

 : نم كنج يف هنشفانو

 .يحجارلا ىلع هدبع روتكدلا ذاتسألا

 .لاله ينيسحلا هللادبع روتكدلا ذاتسألا

 .ىلوألا فرشلا ةبترمب زيجأ دقو

 :ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا ةيلكب كلذو

 .فيرشلا رهزألا ةعماج

 تاناهب ىلإ ليوحتلا وأ ةمجرتلا وأ لقنلا وأ عبطلا رظحي
 رشانلا نم يباتك نذإ نود باتكلا اذه نم ءزج يأل ةينورتكيلإ
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 فبحصو هلأ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسنو يلصنو ؛هيدهتسنو هنيعتسنو لاعت هللا دمحن

 :. .دععيو

 يق نيسرادلا ماتتها نم عساولا زيحلا اذه "يبرعلا وحتلا" لغشي نأ اًبيرغ نكي ملف

 وحنلا" اذه ةيمهأ نيييرغلا نييوغللا ضعبو نوقرشتسملا كردأ دقو .«برغملاو قرشملا

 ,ةفلتخملا اتاغل يف ةيبرغلا "ءاحنألا" اوشياع مهنأل ؛هيف ”يركفلا ساسألا" ةيزكرمو

 نم ةليوط تارتف -"ءاحتألا" هذه رودص ةجيتن ؟يجهنم للخ نم اهيف ام اوفرعو

 اق ؛نمّرلا تارابتخا مامأ دمصت نأ اه اًنكمم نكي مل ثيحب ؛ينيتاللا لوانتلا نع -نمزلا

 ."ةيديلقت" ءاحنأ اهنأب ءاحنألا هذه "تمصُو" ىتح يداليملا نورشعلا ن رقلا أدب نأ

 .ةغلل ثيدحلا يملعلا سردلا مامأ ىواهتت تذخأو

 نميبو ؛ىلوألا هتالواحم ذنم "يبرعلا وحنلا" نوعباتي مهسفنأ ءاملعلا ءالؤه ناكو

 لئاوأ -يرجملا يناثلا نرقلا رخا وأ) ةيوييسل "تاعكلا" نوع رقي مهو راهبنالا مهيلع

 نم ”باتكلا" مكحي يذلا يجهنملا "كسامتلا" اذه نوريف (يداليملا عساتلا نرقلا

 اذه ”هيوبيس" نوري مث :نامزلا رمع نم ركابلا تقولا اذه لثم يف هرخآ ىلإ هلوأ

 أنموي ىلإ "هباتك" بتك ذنم ”يبرعلا وحتلا" ل يف «تايسقلا رهاظ «حمالملا يداب

 لب ؛هل ةريصب ال نم يعدي ( "ةبيغلا" نم يش ىلإ ةيؤرلا هذه مهذخأت الف ءاذه

00 00 



متسيل نكي مل وحنلا اذه نأ :وهو «نوكت نأ يغبني ثيح ىلإ مهب ىضفت
 وه ام ىلع -ر

 .ةايحلا رصانع كلتمي هنأل الإ ةليوطلا نورقلا هذه -هيلع

 :ةيرهوجلا ةلئسألا نم اًددع ءاملعلا ءالؤه دنع ريثي نأ اًقيقح كلذ ناك دقلو

 نيذلا برعلا ءالؤه نع اًرداص هيوبيس ذنم هارن يذلا وحنلا اذه نوكي نأ نكميأ .َ

 نيذلا ءالؤه نمو ؟مهريغ نع هوذخأ مأ !؟مالسإلا لبق اًعيش نوكلتمي اونوكي مل

 ؟ذخألا ناك فيكو ؟مهنع هوذخأ

 'ةيرظن" نعو :همكحي "جهنم" نع ردصي وحنلا اذه نأ ررقن نأ عيطتسنأ ٠

 ال اجهنم" وحنلا اذه يبصعتم ضعب همعزيو هارن يذلا اذه نأ مأ ؟هيلع نميب

عمجت ال ”تارذش" ىقبت اهنكل «ةبئاصلا ةيؤرلا نم "تارذش" نوكي نأ زواجي
 اه

 ظ ؟ةلماش "ةيرظن"
 تاينيسمخلا يف برغلا يف "ةغللا ملع" ةساردل اوُتعُتبا نم انتذتاسأ ليج نأ قحلاو

لا وحنلا ىلع اوقبطف ءاوداع نيح ةيضقلا اوراثأ نيذلا مه ىضاملا نرقلا نم
 "دقنلا" يبرع

 .نيوحنلا نيب عساش نوبلاو ”يديلقتلا" مهوحن ىلع نويبرغلا ههجو يذلا

ا ةيمهأ ىلإ سانلا اوتفلي نأ اولواح نيذلا نم اًدحاو تنك ينأ معزأ دقلو
 نوح ةيضقل

م1917 ةنس "جهنملا يف ثحب هيك سردلاو يبرعلا وحنلا" يباتك تردصأ
 يعدم 

 ناهربلا اذهو :يقيقح " جيهنم" ىلإ هدانتسا ىلع "اًيسدنه" اًناهرب كلمي يبرعلا وحنلا نأ

 نأ ىلإ نيحلا كلذ نم وعدأ تللظو ."ةيخيراتلا ةيحالصلا" :هيمسن نأ نكمي ام وه

 .اهئانب ةداعإو اهنينقتو 'جهنملا" رصانع عمج ىلع نيثحابلا بابش رفوتي



 وهو «هيلإ وعدأ تنك ام ضعب ققح نييبانلا ةيبرعلا ءانبأ نم دحاو اذ وه اهو

 حاتفلادبع دمحم /روتكدلا انتبا نكل .دحاو درف -نظأ [يف -هب ضهني ال لمع

 اًداشتحا رمألا اذه دشتحا دق .فيرشلا رهزألا ةعماجب تايوغللا سردم .بيطخلا

 هيف ضرعأ عضوم يف تسلو .دحاو ثحاب نم يلثم هعقوتي ال اًدهج مدقو .الئاه

 نيب هعضن يذلا -لمعلا اذه نأ ررقأ نأ ينيفكي نكل ءريبكلا لمعلا اذه ليصافت

 نوكتت نأ نكمي ال ءاّريبك اًحوضو ةحضاو "ةيؤر" نع ردصي هلك -ئراقلا يدي

 ذإ !!باشلا اهبحاص رمع زواجت ةيؤر -يبأر يف -ىيهو .نمزلا نم ةريصق ةرتف ربع

 ىلع هدي عضي ناداذه اقامز -ءاروتكدلا "ةيملاعلا" ةجححرد ق ثحايل رستي فيك

 فيكو ءاهللحيو "مهءارآ ةاحنلا اهيلع ىنب ىتلا سسألا"و "يوحنلا ركفلا طباوض"

 !!؟”ةيرظنلل طباوض"و "جهنملل طباوض" اهآر

 يهو «فيرشلا رهزألا ةعماج يف لمعلا اذه ردصي نأ علاطلا نمي نم ناك دقلو

 بيغت نيح "ةداجلا" ىلإ سانلا درت نأ عيطتست يتلا يه اهأ بوق اًنايإ نمؤن يتلا ةعماجلا
 ."ةداحجلا'' كلت ةيفاقثلاو ةيملعلا انتايح نع

 .دصقلا ءارو نم هللاو

 يحجارلا ىلع هدبع /د.أ

 .ها571١ا/ةدعقلا يذ نم سماخلا ىف توريب

 .م1 ١5 ٠ (يناثلا نيرشت)ريمفون نم نيرشعلاو سداسلا



 برعلا ناسل يببكم

 11521112.« ليدب طبار
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 ظ :ينج نبا لوقي

 ءارتتسا نم عزجنم ىلع وخلا :يآ -وه امنإو"

 .ةحيحص ةلع نع هل قرف نم لكف .ةغللا هذه

 .هركف ورمع ابأو .هسفن ليلخ ناك ؛ةجبن قيرطو
 ل -هبكترم انغوسو دا يذلا اذه عم -اننأ الإ

 لاط دق يتلا ةعامجلا ةفلاخم ىلع مادقإلاب هل حمسن

 .«لئاوأ ىلع ٌرخاوأ تلاتتو ءاهرظن مدقتو ءاهئحي

 نأ يف كشن ال نيذلا موقلاو .لكالك ىلع اًراجعأو

 اذه مهاده دق -هؤامسأ تسدقتو هايم لا

 هل بيجرتلا ين ةمكحلا هجو مهارأو ءميركلا ملعلا

 مهتاعاط يديأ ىلعو .مهتاكربب هلعجو .ميظعتلاو

 ىلع اًنوعو .لسرملا هيبن مالكو ؛لزنملا باتكلل اًمداخ
 ءامهنم نالقثلا هنع يبث وأ هنا اهات عبو ءامهمهف

 دلخي الو .اًنافرع هتباثيو ءاناقتإ هضهاني نأ دعب الإ

 .هركفت تاوزن نم ةوزن ىلإ الو .هرطاخ حناس ىلإ

 هحفصت ماعنإب رشابو «لاثملا اذه ىلع اذح وه اذإف

 ٌراعُم ريغ .هنم هللا هيري ايف يأرلا ىضمأ .لاحلا ءانحأ

 .هنم ءىش يف -هللا مهمحر -فلسلا نم ضاغ الو هب



 ناكو .هرطاخ عّيُشو .هيأر َدَّدُس كلذ لعف اذإ هنإف

 وبأ لاق دقو .ةنظم قيفوتلا نمو «ةنثم باوصلاب

 ءيش سانلا ىلع ام :ظحاتلا رحب نب ورمع نابثع

 وبأ لاقو .اًئيش رخآلل لوألا كرت ام :مهوق نم رضأ

 ملعتمللف اًمدقتم اًلوق ملاعلا لاق اذإو :ينزاملا ناثع

 نإ .هفالخل جاجتحالاو .هل راصتنالاو هب ءادتقالا

 ١//١91( ءصئاصخلا) "اليبس كلذ ىلإ دجو

 وحنلا" :روب يد -ج -ت .قرشتسملا لوقيو
 ةقد نم هل اب ؛يبرعلا لقعلا راثآ نم عئار رثأ يبرعلا

 اذهل وهو ؛قرفت ام عمج يف طاشن نمو .ةظحالملا يف

 نأ برعلل قحيو .هريدقت ىلع هيف لمأتمللا لمحي

 (ا/الص «مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات ) "هب اورخفي
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 . لمعلا يف فلكتلا َنِمَو .ينلتملا بحعلا َنِمَو .كتفاحت ِكْرَت ْنِمَو ؛ةلالضلا لّطَخَو

 َتيبطلا ِهِلآو َمَحت اَندّيَس لع َمُهلَلا َّلَصَو ءَنيِمآ ّمُهَلَلا َنْيِدِشاَّرلا َنِم اَنَلَعْجاَو
 ل 00 راه رم ا 2

 .نْيذلا موي 9 َدَمألا ةودفو .ىدشملا حيباصن :نيرهاطلا

 را نا سال

 ؟دعلو

 مهفن ملام مولعلا نم الع مهفن نأ -اًدبأ -نكمي ال هنأ .ةرورض ملع .مولعم وه امف

 اهنم جرختسنو «هئامرلع ةنسلأ ىلع ةيراجلا «ةدرطملا "هطباوض" للحن مل امو "هتباوث"

 فادهألاو تاياغلا ىلإ ٍدتبنو .مهتالوقم رمضم يف اهوعدوأ يتلا مهضارغأ رمضم

 (ك "ملعلا رايع"و ."ملعلا رايع"ب ةمألا هذه ثارت يف فرعي ام وهو .اهءارو ةنماكلا

 .””"رظنلاو ركفلا قرط ميهفت :لوألا هضرغ" :يلازغلا دماح وبأ مامإلا لوقي

 سسألل ةيليلحت ةسارد .يوحنلا ركفلا طباوض" :ثحبلا اذه ناك انه نمو

 ةءارق ءيوحنلا ثارتلا ةءارقل ةلواحم يف "مهءارآ ةاحنلا اهيلع ىنب يتلا ةيلكلا

 .ةةصح ءملعلا رايع ( (١



 انتاحن نم "ملعلا لهأ" هطبض (ى ءهدشي يذلا ا ثحبت ةيليصأت

 يف مكحتت تناك يتلا "ةدرطملا هطباوض”و "ةريثكلا هتباوث'"' نم اًرودص :ىمادقلا

 حتنلا وبأ لوقي امك وأ «ةقاش اهنكلو «ةعتممو ةيرغم ةءارق يهو ."ةيركفلا هتموظنم"

 الو .كلسملا رعو اه دروتلاو .بهذملا ُهئَّرَح اهيف نحن يتلا قئارطلا هذهف'"' :ينج نب ٠

 .”"'دعبتست الو كمت نأ ا

 .ملعلا اذه لهأ قئارط "طباوضلا"و "تباوثلا" هذه لالخ نم أرقت تنأف

 "اهناسل يف برعلا ةقيرط" ليلحت يف مهجهانمو «ةفرعملا ءانب يف مهكلاسمو

 كاردإو .هتالامعتسا هجوأو .مالكلا فيلأت يف اهييلاسأ"و .'"ابباطخ دوهعم'و

 صاالختسا"و "ةيناسللا ةرهاظلا راوغأ ريس" يف مهتفسلف جلاعتو "'هتاياغو هدصاقم

 ."اهيلع دامتعالاو اهطاقتلا لهسي نيناوق ىف اهطبضو ءاهل ليلعتلاو لوصألا

 لجأ ال هنأل ؟ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلل انتسارد يف اذه لمه نأ يغبني دي ناك امو

 " ذإ ؛ملعلا اذه نونبي -هللا مهمحر -انؤاملع ناك فيك ملعتن نأ الإ ملعلا نم

 .”"ىمحو ىعوو ظفح ٌذتشا نمو ءٌدتشا دك نمو دك ىنب نمو «ىنب ءانبلا ملعت

 ةطباضلا ماكحألا ىلع فوقولا :ينعأ ؛كلذ نم اًئيش فشكأ نأ تلواح دقو

 :ليلخلا لاثمأ نأ قئاوو ءاذج اذهبي فلك يننأل ؛اًريظنتو اًجهنم يوحنلا ركفلا ةكرحل

 ١١/١. «صئاصنخلا ( )١

 يناقثلا مسوملا تارضاحع نمض ءىسوم وبأ دمحم دمحم .د انخيشل «ةفرعملا ءانب يف انثاملع جيهانم ( !)
 7١, ص م449١ ه٠1515ةنس .ىرقلا مأ ةعماجب :ةيبرعلا ةغللا ةيلكب



 .ينج نباو .يمرافلا يلع يبأو «يفاريسلاو ءءارغلاو ٠ يتاسكلاو .:فيويعسو

 ءاوققدو ءاوحرش نيذلا -ةيبرعلا ءاهقف نم مهتقبط يف نمو .يناجرجلا رهاقلادبعو

 .ةيركف لوصأ ىلع سسأت «ليلج باب ىلع مهملع يوطني -اودرجو ءاوللعو

 ع ريثكلا يقبو ءاهنم ليلق ءيش ىلع "وحنلا لوصأ" ملع فقو .ةيلقع تارابتغاو

 .يوحنلا سردلا يف هب انعفتنا دق نوكي نأ نع الضف .دعب جرختسُي م

 را كل اذفكف حتي -اًريثك نيثحابلا مالقأ هحلوتت مل نإو -باب اذه نأ ىلع

 يبا ايخيبش ل تيك تقنع و بباوبأ نع ديانا قير لفاتع لإ يضفي .ملعلا

 ديدجت ىلع اندعاسل هب عافتنالاو هصالختساو اذه ريرحت انسحأ ول انتأ" -ىسوم

 اهنقلتي .ةصلاخ ةيبرع مولعلا هذه هب لظت اًديدجت انمولع ديدجتو .ةيلقعلا انتايح

 اب لظيو .هيقستو اهيقسيو ءاهب ومنيو هب ومنتو ءاهب رهدزيو هب رهدزتف ملسملا بلقلا

 .””ةمجعلاو ةبورعلا نيب ةحوجرأ ىلإ اهتمجعب لوحتي الو السم اًيبرع

 كا مدي

 .يبرعلا وحنلا يسراد ىلع حلي ام اًريثك لاؤس هدشي "ةحورطألا" هذه عورشم نإ

 ؟"ةيرظنلا" هذه جتنأ "جهنم" يأ ناك اذإو ؟'"ةيرظن' يرعلا وحنلل له :وهو

 ؟كلذ طباوض امو

 رعم اًراهج" وحنلا اذه ءارو نأي ناميإلا نم اًرودص ثحبلا اذه يتأي مث نمو

 يوحنلا ركفلل نأو .هئدابمو هلوصأو هسسأ مكحي ءاَظنم "اًيريظنت اًلمع"و
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 ل



 اهأرقو مَّظنم فّلؤم لقع اهعمج ول دارطاب اهنع ردصي «ةتباث ةيجهنم "طباوض"
 لقعلا يف هترادإو ؛هلثمتو ملعلا اذه لهأ "ثارت" هقف لالخ نم ةفصنم ةقيقد ةءارق

 .يجراخلاو ىلخادلا :اهيدعب يف ةلماكتم ةيوحن "ةيرظن" انيديأ نيب حبصأل .بلقلاو

 .ابب صتخيو صتخت هب تباث "قطنم" اهماوق
 د 0

 ام اهنم ءاوس -ةدع تاساردب ”يوحنلا ركفلا" ثحبلا ةيلاكشإ تيظح دقو

 لوصأب هتفرعم بناج ىلإ .هتءارق يف دمتعا ام مأ ةيديلقت ةيجهنم ةءارق دمتعا

 بيلاسأو ”تايناسللا'"' ةثيدحلا ةغللا مولعب ةفرعم .ةسسؤملا اهصوصنو ؛:ةيبرعلا

 .اًدقتو اليصأت هاياضق نم ريثك ةجلاعم يف ثحبلا تدافأ -اهسرد

 :امه ,ناتسارد اهلثميو .ثحبلا عوضومب ةرشابم ةلص تاذ تاءارق :كلت نمو

 ثارتلل ةءارق نيرصاعملا رثكأ نم دعي يذلا -ناسح مامت /روتكدلا انذاتسأ ةسارد 0

 دنع يوغللا ركفلل ةيجولوميتسيبإ ةسارد ءلوصألا" هباتك يف -يوحنلا

 نم اضعب عمج [ى .يوحنلا ركفلا بناوج نم ضعبل هيف ضرعت ذإ ؛"برعلا

 تناك يتلا دعاوقلا :ابب ينعيو "هيجوتلا دعاوق" :ناونع تحت "طباوضلا" هذه

 :ناتسردملا اهيف قفتا دعاوق ىلإ اهمسق مث نمو ؛مهتافالخ يف نييوحنلا هجون

 اهب تدرفت ىرخأو «ةيرصبلا ةسردملا اهب تدرفت دعاوقو «ةيفوكلاو ةيرصبلا
 يبأل فاصنإلا باتك ىلع "دعاوقلا" هذه عمج يف دمتعا دقو .ةيفوكلا اهتريظن

 .جارسلا نبال "لوصألا" باتك ىلإ تاراشإ مدعن ال انك نإو «يرابنألا تاكربلا
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 .يسافلا بيطلا نبال "حارتقالا يط ضور نم حارشنالا رشن ضيف" باتكو

 ريثكلا عمج يف فاصنإلا باتك 555 ىلإ ةفاضإلاب - لمعلا اذه يف ظحاليو

 ليق يتلا "هيجوتلا دعاوق" نم ريثكلا نأو .ليلحتلا بايغ -"دعاوقلا" هذه نم

 -وه ذإ ؛هقايس نم عطتقمو .قيقد ريغ نييفوكلاو نييرصبلا نيب اهيف فالخلاب
 ءاعيمج ةاحنلا نيب لب .بسحف ةفوكلاو ةرصبلا نيب ال ؛هيلع قفتم - ةقيقحلا يف

 .ال مأ اهنيعب ةلأسم ىلع ةدعاقلا كلت ليزنت وه فالخلا عضوم ناك امنإو

 ةلاسملا كلت ىلع اهليزنت راكنإ نيبو "ةدعاقلا" لصألا راكتإ نيب ريبك قرفو

 .هنايب قيس ام ىلع ءاهيف فلتخملا

 يهو "يبرعلا وحتلا يف هيجوتلا دعاوق" :ىلوخلا هللادبع /روتكدلا ةساردو ©

 مامت /روتكدلا انذاتسأ نم يده ىلع -اهرادأ دقو ,”هاروتكدلل "هتحورطأ"

 لوأ دصرو ءاهيلع ةلثمألا ركذو ءاهميسقتو ”دعاوقلا" هذه عمج :لوح -ناسح

 -دعت الف الإو ءاهفورح لكب اهيلع صوصنملا ةدعاقلا ركذي هنأ ىلع ءاهركذ نم

 يف ةمكحتملا ”دعاوقلا" نم ريثك ىلع فونولا هيلع توف امم ؛ةدعاق -هرظن يف

 نم ديدع مامأ ثحابلا عضي نأ هنأش نم كلذ ناك امك .ءيوحنلا ركفلا

 ءاننايمأ ثارت بعشتو ءاهدادتماو "ةيوحنلا ةنودملا" عونتل اًرظن ؟تابرعصلا

 اهنأش -اهنع باغ دق هنإ مث .رظنو فالخ لحم هراتخا يذلا حهنملا اذه لعجي امن

 ةعماجب .مولعلا راد ةيلكب ةطوطخم ,فيطللادبع ةسامح دمحم /روتكذدلا ذاتسألا فارشإب 4« )١

 أ ١ مة مقر ءةرهأقملا



 "دعاوقلا" هذه ةسارد ىلإ هجوملا دهجلا -ناسح مامت /د انذاتسأ ةسارد نأش

 يف اهرثآ نايبو ءاهل "ةيرظنلا"و "ةيجهنملا" ةميقلا ليلحتو «ةيركفلا اهقاسنأ لخاد

 ثحبلا ةياغ نكت مل هنأ ىلإ عجار كلذ لعلو ؛يبرعلا وحنلا يف يركفلا ءانبلا

 'دعاوقلا" هذه نم ردق ريكأ عمج هتياغ تناك ام ردقب .كلذ ىلع فوقولا

 .اهم نيلئاقلا ةيقبسأ دصرو «اهفينصتو

 :ةعوضومب ةقينولا ةليصلا تاذ:نيعساردلا قتاع. نع ةححلا ةانطنا [لتمو

 ام ”يوحنلا ثارتلا" ةجلاعمي تينع «ةدفار ةيجهنم تاءارق نم -كلذك -دافتسا

 سوءر نع ثيدحلا نم اهيف رفوت ام لالخ نم «هبناوج نم ريثك يف ثحبلا ىرثأ

 :ةءارق ءاًرصح ال اًليِثَع ,تاساردلا كلت نمو ؛يوحنلا ركفلا يف ةمكحتملا لئاسملا

 ةيرظن "و "يبرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلا" :هبتك يف خلملا سيخ نسح .د م

 ."يبرعلا وحنلا يف عرفلاو لصألا ةيرظن"و "يبرعلا وحنلا يف ليلعتلا

 ”تايناسللا ق -ةينميسأت تان" ::ةيانك ف الملا مالسلاديع .دو ©

 ."ةيبرعلا ةراضحلا يف يناسللا ريكفتلا"و

 جهنم يف ثحب ؛ةلمجلا ىلإ ةملكلا نم" :هيباتك يف ؛يريهملا رداقلادبع .دو ه

 "يبرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن'"و ":

 ثحب ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحتلا" :هباتك يف ةصاخو «يحجارلا هدبع .دو ه

 ."جهنملا يف

 . ةديدج ةينامسل ةءارق :يبرعلا يوحنلا لاونملا" :هياتك ف «سصودجي نيدلا زع .دو 0

 تب ا هم



 ."يوحنلا ركفلا ميوقت"و "يوحنلا ريكفتلا لوصأ" :هيباتك يف ,مراكملاوبأ ىلع .دو ه

 . يبرعلا وحنلا لوصأ" :هباتك يف ةصاخو «ناولحلا ريخ دمحم .دو ©

 ,ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطنخلا ليلحت لوصأ" :هباتك ف .شواشلا دمحم .دو جه

 3 فلا وحت سيسأت

 لماكت يف ةسارد .يوحنلا ركفلاو ةيبرعلا" :هباتك يف .نمحرلادبع حودمم .دو ه

 " ةيرظنلا لومشو رصانعلا

 ةينب"و "يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ" :هيباتك يف ءهروشاع فصنملا .دو ه

 ."ةيرظنلاو ليلحتلا نيب ةيبرعلا ةلمحلا

 رظنلا جهانم ءوض يف يبرعلا وحنلا ةيرظن" :هباتك يف ةصاخو .ىسوملا داهن .دو ه

 ." ثيدحلا يوغللا

 ةءارق يف نيرصاعملا برعلا نييوغللا تادوهجم نم اهريغ نم ثحبلا دافتسا !ى

 ةيليصأت ةيثارت ةسارد بايغ لظ يف ردصي اهنم ريثكلا ناك نإو ."يوحنلا ركفلا"

 يف رثعت مث نمو ءاريظنتو اًجهنم يف ةمكحتملا "هطباوض"و يوحتلا ركفلل ةلماش

 ٍتاباتك يف حوضوب رهظي ام وهو .ةيريظنتلاو ةيجهنملا هاياضق نم ريثك ةقيقح مهف
 ةيليصأتلا ةيؤرلا كلت بايغ نم اًرودص دقنلاب "يوحنلا ركفلا" تلوانت ةريثك

 نود ةثيدح ةيناسل ميهافمب "ىوحنلا انثارت" ةمكاحم نم اًرودص وأ «ةلماشلا

 .ثحبلا اذه ايانث يف هتعجارم يتأيس امم "هطباوض"و "هتاقلطنم" ةقيقح ىلع فوقولا

 تالا مج



 ةمكحتملا "لوصألا'" فارشتساو '"'طباوضلا'' هذه يف ثحبلا اذه ناك مث نمو

 لب .هخيرات يف "ةرغثلا" كلت دسي نأ هاسع ءاّريظنتو اًجهنم "يوحنلا ركفلا" يف

 تسيل برعلا تايناسل نم ةرومغم بناوج نع فشكي نأ -اًضيأ -هاسع
 .اهيلإ ةجاح يف يه |ملثم ءىش ىلإ مويلا ةجاح يف ةرصاعملا تايناسللا

 تيفا عم عل

 "طباوضلا" ثحب ىلع وحنلا سرد ميقت !نيح ةساردلا هذه نأ ىلع

 :فد# اهنإ اًريظنتو اًجهنم اهيلع ماق ىتلا "سسألا"و

 راثآلا قفأ ىلإ يرظنلا ثحبلا ناديم نم ةاحنلا "نييلوصألا" جهنم لقنت نأ ه

 ةقد يف اهفئاظو يدؤت "سسألا" كلتو "طباوضلا" هذه اهيف ىرُت يتلا «ةيقيبطتلا

 مهدعاوق برعلا ةاحنلا اهيلع ىنب يتلا «ةيلكلا سسألا نم ريثكلا فشكت «ةيهانتم

 .ريبك دح ىلإ اقلغم اًعوضوم انتاسارد يف لازت ام يتلا ةيليصفتلا مهماكحأو ةيتزجلا

 "هتيرظن" ةمالسو "هقطنم" ةدحوو ةيبرعلا يف ”يوحنلا ركفلا جهنم" ةقد نيبت نأو ©

 لئاسم يف ةاحنلا اهيلع راس ىتلا "طباوضلل" ةينأتم ةءا رق لالخ نم "هميهافم ةقد"و

 هم الخدم "طباوضلا" هذه لثمت ذإ ؛فحجم ريقحت وأ ءافوج ةغلابم نود ملعلا اذه

 .هتءارق تاودأ نم ةقيقد ةادأ و ءيوحنلا ثارتلا مهف لخادم نم

 هئاملع تاراشإ ءارو ام طقتلت مل اهنأ ةقئاو يهو «تعاطتسا نإ -فصنت نأو ه

 -مهدوهج هيلع يوطنت ام بصخأ الو نسحأ كلذ سيلو «حالو اند ام الإ

 عفدي -راظنأ ترصاقت نيح ءاٌرئاج اًموجه هنع عفدت نأو ءملعلا اذه

 ا



 "”"ةناهتسالا" ةفاقثب ركاش دمحم دومحم ةيبرعلا خيش هيمسي ام اهباحصأ

 ملف -ءاردزالاو حدقلاو ةناهتسالاب اًنرق رشع ةعبرأ ثيراوم يف مهتنسلأ اوتلطأف

 ! !رجح لكب هتمرف «ريراقتلاو يشاوحلا ءارو اًسرد رحتلل رصبت

 كف دن ل

 ةنودملا" مظع :اهزربأ ناك .تايوعص نم لخي مل تاياغلا كلت قيقحت نأ الإ

 الإ هعم ثحابلا كلمي ال دح ىلإ ءاهب ةصاخلا ليلاحتلا ةرثكو ءاهبعشتو "ةيوحنلا

 -هسسؤي يذلا "ينرعملا هزاهج" ةقدو ,يوحنلا ناينبلا ةماخض مامأ عضاوتي نأ

 ركف جارختسا هعم بعصي امم -يمالسإلا يبرعلا انركف رارسأ دحأ يرمعل اذهو

 هطباوض"و هيف ةمكحتملا "هلوصأ" نع ثحبلاو «هتآبخم ىلع فرقولاو .هئالع

 ملعاو" رهاقلادبع مامإلا لوقي امك رأ ءرظن ةرثكو ةعجارم لوط دعب الإ اهيلع مئاقلا

 ىلإ المج ءيشلاب ملعلا دح زواجتت ىتح نيقبلا جلت ىلإ يهتنت الو ةلُملا يفشت ال كنأ
 ىتحو .هناكم يف لغلغتلاو .هاياوز يف رظنلا الإ كعنقي ال ىتحو .الصفم هب ملعلا دح

 عنصُي يذلا دوعلا رهوج نع ثحبلا يف ىهتناو ؛هعبنم فرع ىتح ءاملا عبتت نمك نوكت

 (ى -كلذ راهظتساو .””هنم وه يذلا رجشلا قورع ىرجمو هتينم فرعُي نأ ىلإ هيف

ك ادإ سفنلا عبطو .لقعلا سا وس 8 ءىش" -لوقي
 م" تنا

 كلذ ءره ايثك انيش اهيف - هلل همحر -لوانت دقف 7١-57 ص .ةغالبلا رارسأ .باتكل هةبقحت ةمدقم رظني ( 10

 .؟ 1١ ص ءزاجعاألا انالد(؟)

 .؟ ةدص ؛.قباسلا( ©

 - اان



 يتلا ةميدقلا تاساردلا يف ”لوصألا" كلتو "طباوضلا" هذه سملت نإ مث

 هله حرطُت دق ذإ ؛:تانرعضلا نم ريثك هنود "وحنلا لوصأ" نع ثيدحلاب تينع

 ريثك اهصقني تاييمعت وأ .ةضماغ تاروصت ىلع ءانب -اهيف اهتلق عم -"طباوضلا"
 -تعببلا اعتاب اننا ىرتم يك درس ريالا دباخت قف ىظوسلا دنع ةصاخو,هةقاللا نم ظ

 اهءارقتساو اهفينصتو ٍتاتش ٍةدام عمج «ةلواحملا ينتعسو ام ءتلواح مث نمو

 00 .ليبلا تلاع و تالاملا تتوفر اينو

 "يوحنلا ركفلا طباوض" مل يجد هج ديس

 ىدل يوحنلا ركفلا بئاوج نم ضعب مهف يف رثعت ىلإ ىدأ دق -اهنماكم نم اهجارختساو

 .ديدجتلاب مأ ميوقتلاو دقنلاب مأ ليصأتلاب ءاوس ءاثيدح ءيوحنلا ركفلا اولوانت نمم ضعب
 ركفلل مهليصأتو نيرخأتلا صوصن لالخ نم يبرعلا وحنلا مهنم نوسردي نيذلا ةصاخو

 نود "يوحنلا انثارت" اياضق نم ريثك ىلع رصاعملا يناسللا ركفلا تالوقم نوطلسيو .يوحنلا
 ثحابلا ىلع ناك مث نمو ؛ةينأتم ةقيمع ةءارق هطباوضو هتاقلطنم ةءارقو «هتقيقح ىلع فوقولا

 هذبم ةتمكاحمو «هريرحتو .هصيحمتو .هنم تسسبتقا يذلا بهذملا ةءارقو ؛ءارآلا هذه ةشقانم

 الإ ةللضملا تاضقانتملا يف قرغلا نم" مصعي ال ذإ ؛"لوصألا"' كلتب هترواحو "طباوضلا"

 . أطخلا نم ةررحم ريغ ئدابم ىلع ءانبلا نأل ؛ةجرد ةجردو :ةوطخ ةوطخ ئدابملا حيحصت
 "””ةبراضتم ةرثعبم ةطلتخم جئاتن ىلإ انب يهتنت ,ماهوألاو بئاوشلا نم ةاقنم ريغو .ءاعدالاو

 . 7ص «ناآرقلا زاجعإ لخادم :يف - هللا همحر - ركاش دومحم انخيش مالك نم ( )

 د ا ع



 يف اهتكرح نايبو "طباوضلا" هذه ىلإ ءادتهالا. ةبوعص :ناتبوعص -نذإ -ةبدعصلاف

 ركفلا" قي ةقيقح لوح ضعب باقرب هضعب ذخأي لطابو مهو عفد ةبوعصو .يوحنلا سردلا

 ."هتيرظن''ب ءاهتناو "هجهنم"ب اًرورمو "هتاقلطنمو هتأشن"ب اًءدب ؛هسفن "يوحنلا

 > ان ةن

 اذه ءانب تمكحأ يتلا "طباوضلا" ىلع فوقولا ةساردلا هذه فده ناك املو

 اهجهنم نوكي نأ كلذ ىضتقا دف "ةيركفلا هتموظنم" تهجوو "وحنلا ملع" نفلا

 "صوصن" نم هل تضرع امل ةفشاكلا "ةسرادملا"ىلع اًثاق "”اًيليلحت اًيئارقعسا"

 ام ءاهتاذ دح يف صوصنلا يف رظنلا ىضتقي دقي يدقنلا ثارتلا يف ىحنم وهو'' .ابترواحمو

 .""ليصأتلاو ةعجارملا انمر نإ هنع ديحم ال

 يلخادلا روطتلا يف ثحبلا يضتقي يذلا "يخيراتلا جهنملا" تدعبتسا انه نمو

 -ةريبك هرطاخم نأ الإ ,مولعلا خيرات يف هراث جهنملا اذه ناك نإو -يوحنلا ركفلل

 هنأ ىلع يوحنلا يركفلا ثارتلا يف رظنت "ةيفصو ةيليلحت" ةهجو ثحبلا تهجوو

 ا ا ع

 :هب ىنعيو .'مولعلا ةفسلف” وأ "ايجولوميتسبإلا" صئاصخ نم ةمهم ةيصاخ" ليلحتلا" ( )١

 ؛اه ةنوكملا اهرصانعو ؛ةسيئرلا اهتاروصت ىلإ اياضقلا درو ؛ةيملعلا ةفرعملا ةينبل يقطنملا حاضيإلا

 .تاروصتلا فلتخم نيبو هنيب طبرلاو هانعمو هتلالد يف ثحبُي .ةدح ىلع روصت لك لوانتُي ثيح
 تاحلطصم مجعمو 2177ص ؛يلع دداقلا فني ات .د «ةيبرع ةءارق ءمولعلا ةفسلف :رظني

 . ؛كص «هللادبع يحتف دمحم .د ؛مولعلا ةفسلفو قطنملا



 زونك " نم مهثارت يف ةاحنلل ام ةفرعم لجأ نم ماعلا ىلإ صاخلا ةزواجتم .هاوس

 5 الوبقم اهايإ هفصو نوكيل ؛ةتباث ثحابلا اهمعزي ةلاح" بلطتي اذهو "ةي

 ام وهو ءاهليلحتو "طباوضلا" ةءارق تناك ساسألا اذه ىلعو «'””ةيجهنملا ةيحانلا

 اًيرهوج فلتخي مل هيف دمتعملا جهنملا" دجن ذإ؛ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا ةعيبطو قفتي
 فلخلا هفاضأ دق نوكي نأ نكمي امو .رصنع ىلإ رصنع نم الو ءرخآ ىلإ يوحن نم .

 .هاجتا ربيغتو ءرظن ةداعإ ال .ءارثإو قيمعتو ليلحت :انرظن يف وه فلسلا هلاق ام ىلإ

 .”'ثوروملا نع ضارعإو

 "ةحورطألا" هذه نأ ىلع ليلد ثحبلا ناونع يف "”سسألا" ةملك تابثإ نإ مث

 الالم نم ةيسيسأت ءارآو تارظن نم ”يوحنلا ثارتلا' هنمضت ام مهف لوح رودت

 ”ترظناو اذوب" ن ىرشنلا ركنلا لك
 نم يك وحنلا ةيرظن"ل يتءارق نوكت نأ ىلع صرحلا لك اًصيرح تنك امك

 قفنت ال تاطاقسإ ةبأ نود ءارظنتو اًبهنم انؤالع هفلخ يذلا ءانبلا كلذ لخاد

 يف ةاحنلا بهاذم ءارقتساب "طباوضلا" هذه جارختسا تلواحف ؛ةيجهنملا هتعيبطو

 نم ريثك يف مهتادوهجم دنع فوقولاو مهيحب "ةيوحنلا ةرهاظلا" بعصو

 لك ءارو اًعفدنم ءاهب يعو نم يل حيتأ ام رادقمبو ءاهتلثمت اى اهتحرشو ”اهتنودم"

 اهيركفم "طباوض" دنع افوقوو ةغللاب اًرصب انديزي نأ يف دهتجي ءليصأو داج ركف

 (١0 ( ءص «ناسح مات .د ءاهانيمو اهانعم هيب رعلا ةغللا ١.

 .ثحبلا افه نم ص :رظنيو . 1ص «يريهملا رداقلادبع .د ةاحنلا جهنم يف ثحب «ةلمجلا ىلإ ةملكلا نم (؟)



 ةعزنلا يوذ نم ءنيرصاعملا ضعب هبتكي امم ريثك يف هرقتفن ال ام وهو .لئاوألا

 انتايح يف ةمئاقلا ةيلدجلا راطإ يف -"ثارتلا ةءارق"ب مهتياتنع نمض .ةداجلا ةليصألا

 ثحابلا ْغِرفُي نأ نم رفم الآ :اهدافم ةيانع يهو -"ةثادحلا"و "ثارتلا "تيب ةفاقتثلا

 ؛ثارتلا اذه دودرم يه ''هتايطعم'" نوكت نأ نم رفم ال هنأ امك .هتمأ ثارت ىلع هئاذ

 'ةءارقلا" ربع كلذو ءانمولعل راهدزالاو ديدجتلا انمر نإ .هلقع و: يلقن اع وينضم

 .ددحتملا ىجهنملا روظنملا ىلع هلمح هتداعتساو" .هداد رتساو ثارتلا ةداعتسا حيتت يتلا

  ."”هيلع ةرصاعملا ةيدقنلا ىؤرلا لمحو

 كنف م 03

 ةمئاخ امهفدرتو .ديهمتو ةمدقم امهقبست نيباب ىلع ثحبلا تردأ دقو ءاذه

 :يلاتلا وحنلا ىلع ءاحف ؛سراهفو

 .هعقاودو هتاقلطنمو ءثحبلا عوضوم نع ةذبن اهيف تركذ دقو :ةمدقملا :اّلوأ

 ليلحتلاو سردلاب يوحنلا ركفلا تلوانت يتلا نيرصاعملا نييوغللا تادرهجمو

 .هتمظتنا يتلا ةطخلاو هيف يتسارد جهنمو

 رطؤت ةيجهنم تافقو يهو 'يوحنلا ركفلا لخادم" :ناونعب وهو ءديهمتلا :اًيناث

 :هيف تلوانت دقو «هتالاكشإ عم فقتو «يملعلا هراسم ححصتو ؛ثحبلا

 /وحنلا لوصأو /يوحنلا ركفلا :مرهفم وحن .ثحبلاب قلعتت يتلا ميهافملا

 .يوحتنلا ركفلا طباوضو

رعلا ةراضحلا يف يناسللا ريكفتلا ( 10
 .١؟ - ١ ١ص .يدسملا مالسلادبع .د ؛ةيب

 هع ا #"آزؤل



 /يوحنلا ركفلا ةلاصأ :يه «تالاكشإ نم اهبحاص امو يوحنلا ركفلا ةأشن

 .ةيرظنلا ةدلحوو يوحنلا ركفلاو /ةيفصولاو ةيرايعملا نيب يوحنلا ركفلاو

 دقو .هيف ركفلا هجوت تناك يتلا سسألا :يهو يوحنلا ركفلا تاقلطنم ه

 .ةيرظن طباوضو /ةيجهنم طباوضو /ةيركف تاقلطنم :ىلإ اهتمسق

 يف "يوحنلا ركفلا" كسامت رهظي ابو ؛ةلاسرلا بلص امهو .ثحبلا اياب :اثلاث

 :يلاتلا وحنلا ىلع الكشت دقو ءانثارت

 ءانب يف ةاحنلا انئاملع قئارط ةءارقل ةلواحم وهو "جهنملا طباوض" لوألا بابلا ه

 دقو ءالوأ هنع ثيدحلا ناك مث نمو "ةيرظنلا" ءانبل دهمملا قيرطلا وهو «ةفرعملا

 :لوصف ةثالث يف بابلا اذه مظتنا

 ىلع يبرعلا وحنلا يف همايقو .ءارقتسالا موهفم :نع تثدحت هيفو «ءارقتسالا :اهوأ

 جهنم نيب قفاوتلاو .كلذ يف مطوصأو ةاحنلا طباوضو .ةياورلاو عامسلا

 وحنلا يف دهاشلا ةفسلفو .اهنم قلطني يتلا ةياغلاو يوحنلا سردلا يف ءارقتسالا
 كلذ هراثأ امو .داهشتسالا رداصم عم لماعتلا يف يوحنلا ركفلا جهنمو .يبرعلا

 يوبنلا ثيدحلاب داهشتسالا ضفرو /ةينآرقلا تاءارقلا دقن :وحن «تالاكشإ نم

 .يبرعلا رعشلا يف ةعنصلاو عضولاو «ةياورلا ددعتو «قيثوتلاو /فيرشلا

 يف هنأ تنيبو .يوحنلا ركفلا يف هموهفمو .هتلاصأ :نع تثدحت هيفو «سايقلا :اهيناث

 -ماكحألا سايقو -جهنملا تابلطتم نم وهو - صوصنلا سايق :ناعون ةقيقحلا

 تررحو «ءصوصنلا سايق طباوض دنع تفقوو -ةيرظنلا تابلطتم نم وهو

 ا ##



ايقلا فلاخي ام ةجلاعم يف ةاحنلا جهنم نع تثدحت مث .اهيلع ماق يتلا هسسأ
 س

 اذه ةمتاخ تناكو .كلذ طباوضو .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةفاسملاب فرعي ام وأ

 .يوحنلا سردلا يف |مههطباولضو ؛ةرورضلاو .ذوذشلا : نع ثيدحلاب لصنفلا

 ليلعتلا .نيلصأ لوح رودي هنأ نايبو .هتقيقح :ىلع هيف تفقو دقو .ليلعتلا :اهنلا

ا عفاود نع تثدحت مث .هتيرظن راطإ يف ليلعتلاو .وحنلا راطإ يف
 يف هرثأو .ليلعتل

 /لامهإلاو لمعلا :وحن .ةريثك تاحلطصم هل وح تراد ذإ ؛يوحتلا سردلا

 هلشلاو /همدعو ريظنلاو /لقثلاو ةفخلاو /فعضلاو ةوقلاو /ءانبلاو بارعإلاو

 هلك كلذ تعفش دقو .ةبايئلاو ضوعلاو /سبللا نمأ قيقحتو قرفلاو ةرثكلاو

 . .يوحنلا ركفلا يف هطباوضو هريياعم نايبب

 .يوحنلا ركفلا زئاكر هيف تلوانت دقف "ةيرظنلا طباوض" يناثلا بابلا امأ ه

 تانوكم هتربتعا ام جارختسا اهالخ نم لواحأ .لوصف ةثالث يف -اًضيأ -عقيو

 تادوهجم ءوض يف اهطباوض رابتخاو ءاهبناوج سملتو ءيرعلا وحنلا "ةيرظن "

 :يلاتلا وحلا ىلع تناكف ئاملع

يقح ىلع تفقو دقو ءيوحنلا ركفلا يف اًيزكرم اًمقوم لتحي وهو .لماعلا :اهوأ
 .هتق

 ةلاصألا رايعمو /ىنعملاو ظفللا رايعم :ىلع ءانب لماوعلا فينصت ريياعم تنيبو

 :؛يرحنلا سردلا يف لماعلا ةكرح تعبتت مث .فعضلاو ةوقلا رايعمو /ةيعرفلاو

 /ءاضتقالاو /بيكرتلاو دقعلا :يه ءرواحم ةعست لوخ رودي هنأ ايم

 /ةطاسولاو ةرشابملاو /يلماعلا عاطقنالاو /طلستلاو /ةبترلاو / ص اصتخالاو

 ا هاوس



 ام ةشقانمب لصفلا اذه يف ثيدحلا تمتخ مث .لمعلا عناومو /يارعإلا رثألاو

 .بايلا اذهل ةطباضلا نييوحنلا تالوقم هلك كلذ يف اًعبتتم ءدقن نم لماعلل هجو

 ةململو يوحنلا سردلا ءانب ةاحنلا اهب مكحأ "ةيئانث" يهو ؛عرفلاو لصألا :اهيناث

 لصأو /عضولا لصأ :نع ةاحنلا ثيدح يف اًزراب هارن اذهو .هرهاوظ تاتش

 ةيلوألا لصأو /قاقحتسالا لصأو /بابلا لصأو /سابقلا لصأو /ةدعاقلا

 مث .هلئاسم نم اًريثك تررحو .كلذ تلصف دقو .يخيراتلا لصألاو /نكمتلاو

 يف دقن نم اهل هجو ام ةشقانم :رومأ ةثالثب "ةيثانثلا " هذه نع ثيدحلا تيبأ

 سردلا يف عرفلاو لصألا ةقالعل ةماعلا طباوضلا نايبو .ثيدنملا يوغللا ركفلا

 نع الودع دعب يذلا ”ريدقتلاو ليوأتلا" ةقيقح لع فوقولا اًريخأو .يوحنلا

 يف كلذ طباوض نايبو ."وحنلا نع جورخلا وحن" :هتيمس.ام وهو "لصألا"
 ظ .ةاحنلا مالك

 ةيرظنلا'' رواحم ثلاث لثمي وهو .يوحنلا ليلحتلا يف ىجراخلا دعبلا :اهنلاث

 يطعيو «ةيوحنلا ةجلاعملاو ريكفتلا يف ةفارطلا رهاظم نم دعيو "ةيوحنلا

 .يوحنلا سردلا ماتها هيف تعبتت دقو .ءانغو ةيوصخ ةيريظنتلا مهتوطخ

 "اهباطخ دوهعم"و "برعلا ةقيرط"ل هتاليلحت يف يجراخلا دعبلاب هتيانعو
 نع -اًءيظنتو اقيلأت -ةاحنلا ثيدح لالخ نم ”ةيبرعلا ةيناسللا ةرهاظلا ريس"و

 امو "باطخلا فقاومو «قايسلا" هيضتقي امو ”ضارغألا"و "'يناعملا" ةيئانث

 قرفلا"و "بارعإلاو ىنعملا بذاجت” دنع مهفوقوو "لامعتسالا دصاقم'' هبلطتت

 ياا



 ةقالعلا هجاوت يتلا هبشلا ضعب تلوانت مث ."ىنعملا ريسفتو بارعإلا ريدقت نيب

 ةكرحلا حرطو /بارعإلا بلق :لثم «يوحنلا سردلا يف "ىنعملاو بارعإلا" نيب

 نع ثيدحلا تررح مث .ةيبرعلا ةديصقلا يف يورلا ةكرح فالتخاو ,/ةيبارعإلا

 /يوحنلا مكحلاو ىنعملو /سايقلاو ىنعملاو /لماعلاو ىنعملا :نيب ةقالعلا

 ةطباضلا نييوحنلا تالوقمب هلك كلذ يف اًيدهتسم .لصألا نع لودعلاو ىنعملاو

 .بايلا اذه يف

 ريكفتلا يف ثحبلا اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا مهأ نمضتت يهو .ةمتاخلا :اعبار

 . "ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا" ءانب يف ةاحنلا جهنمو .يوحنلا

 ثيداحألا سرهفو /ةينآرقلا تايآلا سرهف :لمشتو .ةينغلا سراهفلا :اًسماخ

 مهأب تبثو /زاجرألاو ةيرعشلا دهاوشلا سرهفو /لائمألا سرهفو /ةيوبنلا

 .تاعوضوملا سرهفو /عجارملاو رداصملا

+ #0 

 اًباب حتفت نأ تلواح "ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا" ةءارقل عورشم درحم اذهف «دعبو

 مهتاقلطنم"و ”ةاحنلا ئدابم" داتعاو "هطباوض" لالخ نم ىوحنلا ركفلا ةسا 0

 نم تلذب ام لك عم ؛ةساردلا هذه نأ -كش هجلاخي ال يذلا -ينيقيو ."ةيركفلا

 يف اهرثأو «نييوحنلا "تالوقم" يف اهسملتو "طباوضلا" هذه عبتت يف دهج

 "”صوصنلا" نم اًريثك نإف اذه لك عم :لوقأ ءاًريظنتو اًجِهنم "ةيركفلا ةموظنملا"

 هتباصأ يذلا نأو .اهعئادو لجأ ىلع ةيوطنم ءالْفَغ تيقب اهقطنتست نأ تدارأ يتلا

 هل #9 تقادم



 يفتقي ذإ ؟""عباصألا جورف هتناخ ءاملا ىلع ضباقك" :ليقعلا ذاعم لاق (ى ءاهنم

 .ةاحنلا "جهنم" ىلع فوقولاو " طباوضلا" هذه ليلحت -سردلا نم نوللا اذه

 اعورشم -اهيف "ةيناسللا ةرهاظلا راوغأ ريس"و "ةيبرعلا فصو" يف "مهتيرظن”و

 قدأ هنأل ؛ثحابو ثحب هب طيحي ال ءالصاوتم اثحبو ؛ةقيمع تاءارقو ءاّخض

 :تارتلاو ريتك ينكلا نآلو ةينع نع اينهعأ و اهلها و ةروهتلا تاساردلا تاوبأ

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ؛هتقاط ناسنإلا غلبي (نإو «ةيناث ةهج نم عستم
 تقدص نم اهب وعدأ .ثحبلا ناونع يف "ةسارد" ةملك تعضو مث نمو !! د

 ءارثو ىنغ نيرخآلا دوهج يف نوكي |مبرف «بابلا اذه ىلإ مهمئازع تحصو مهسوفن

 ةفرعم لجأ نم «ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلل اليصأتو اًعفنو ةيويح "جهنملا" اذه يطعي

 .ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصأ "ةيرظن زونك" نم يوحنلا انثارت يف ام

 نيف مق

 ليزجو ركشلا صلاخ مدقأ نأ -ملقلا عضأ نأ لبق -ماقملا اذه يف يل بيطيو

 ليلجلا يذاتسأ ركذلاب صخأو «ةفراع يل ِمَدَق وأ ادي ّلِإ ىدسأ نم لك ىلإ ءانثلا.

 له فرت يذلا -هءاقب ةمعنلا يف هللا لاطأ -نسح ميهاربإ /د ذاتسألا ةليضف

 بح يبلق رعشأو «هتياعرب يندهعثو .هفطعب ينطاحأف ءاهيلع فارشإلا لبقف ةلاسرلا

 .عباصألا جورف هتناخ ءاملا لع ضباقك ٌتنكو «عنمت ملف ٌترجأ :هتلمكتو ؛ليوطلا نم (1)

 ١7. ؛ص «رهاقلادبع مامإلل «ةغالبلا رارسأ :رظني
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 اذهو .رذحلاو ةطيخاو لالجلا نم اه يغبني (ب اهيقلتو اف بصعتلاو ةيبرعلا هذه

 داكو ءالوقعو انرثتا ىنبذا ىلعلا ذه اعلا هم داقألا هنيدي مقا يذلا هنديد

 هرد هللف .هلاضفأ نم اًسبق ءاج ىتح ؛هيلع يصرح قوفي لمعلا اذه ىلع هصرح

 ةفرشملا ةيبرعلا نع هازجو .قدص ناسل هل هللا لعج !!؟ىقتسي رحب يأ نم الجر

 .مهاضرأو مهنع هللا يضر نيذلا هدابع هب يزدخي ام ريخ اهمالطو

 يحبص /روتكدلا ذاتسألا ةليضف ليلجلا يذاتسأ نع ىبضري نأ كتي هللا لاسأ امك

 اذه ىلع فارشإلا ةكراشم لبقف لضفت يذلا -هتجهم هللا سرح -ديمحلادبع

 قيمعب مدقتأ هلف .ىيرطلا رانأ ام تابيوصتلاو تاهيجوتلا نم هل ناكف .ثحلا

 نمو هميزعلا دحش نم ثحب بلاط لكلو يل همدقيو همدق ام ىلع نافرعلاو ركشلا

 .دامعو دنس ريخ ناكف ؛هقداصو لذيلا ءاخيس

 :ٍةَوُكَو ٍلْوَح لك ْنِم ِهْيَلِإ ًاربَأو هدَلَز لك نم َميظعلا هللا ِفعَتْسأ ينإف هاريخَأَو

 :هِيَبِصَو يف يِزاّرلا ُرْخَفْلا ُماَمإْلا َلاَق امك ُلوُقأَو

 :َنيِحاّرلا ُمَحْرَأَو َنيِمَرْكأْلا ُمَرْكَأ َكَنأ َلَع َنيِقِبْطُم ٌقلخلا ىَرَأ ْنِإ :َنِِئاَعْلا هَلِإ اي"

 0 أ ينم َتْمِلَع ْنِإ :ُلوُقأَو هَكَمْلِع ُدِهْفَمْسَأف لَ رَطَح ْوَأ يَِلَك هب رم ا

 1 أ يي تدلع إو .هلهأ نأ ام يب ُلَعفاَم ٌقَح َلاَطبإ وأ لِطاَب َقيِقَحت هب
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 0 وبنت عدل قانا عت لم زق دفا

 ه ا" ا دع



 رج هَ

 ريع انيمي لع لس هللا لصَو . "' يِتيوَح وح َحْماَو قي ْمَساَو ينمحْراَو ىَنِْغأَت

 ب ويحب :

 .نيملاعلا ب َر هلل ةمحلاَو .نيمآ مهللا . سفن

 ثحابلا هبتكو

 بيطخلا بلاط وبأ حاتفلادبع دمحم

 .تايوغللا همسي دعاسملا سردملا

 ,ةرهاقلاب ؛ةيبرعلا ةغللا ةيلكب

 .فيرشلا رهزألا ةعماج

 اا ؛ةعيبصأ 5 1 ابطألا تاقبط يف ءاينألا دوع 00

 دع ؟ راس



 ديهمتلا

 يىوحنلا كحفلا لخادم

  تاقلطنملاو ,ةأشنلاو ميهافملا :عم ةيجهنم تانقو"

 .هتعيبط يف بناوجلا ددعتم عضوم نع ثيدح هتقيقح يف ركفلا نع ثيدحلا"

فت ةينوكلا رهاوظلا رثكأ نمف ؛ةغللا نع ثيدحلا هتعيبط يف اًددعت هنم لقأ سيلو
 اععر

 ."ركفلا ةيرشبلا ةعيبطلا يف اًددعت رومألا رثكأ نمو .ةيوغللا ةرهاظلا افوصأ يف

 ] .يوغللا قيبطتلاو يوحنلا ريظنتلا نيب ةفاسملا)

 .(7 7١/ص ؛ةريامع ليلخ دمحأ .د





 ميهافملا :الوأ

 '"يوحنلا ركفلا طباوض''ب دارملا

 يتلا ةيزكرملا هاياضقو ةيبرعلا يب "يوحنلا ركفلا" ةقيقح ىلع فوقولا لبق

 همكحي ناك ام فارشتساو تالاكشإ نم هبحاص امو «ةاحنلا ريكفت ىلع تنميه

 ىلع فوقولا نم دبال ءاليصأتو اًسيسأت "ةيرظنلا"و "جهنملا" يف "طباوض" نم

 :ٍلي ام هنايب كلذو ءاهب لصتي امو «ثحبلا اذه ناونع يف ةرئادلا ”تاحلطصملا"

 تفرع يتلا ةيملعلاو ةيقطنملا تاساردلاو ةغللا سيماوق عجاري نم .ركفلا *#

 .ةيلقع ةكرح وأ ,طاشن :هب داريو قلطي "ركفلا" نأ دجي هنع تثدحتو "ركفلا"

 .نهذلا يف رومأ بيترت :هب داري وأ .لوهحملا فاشتكا ىلإ يهتتتل مولعملا نم أدبت

 لقعلا لمع :قيرط نع هلك كلذو .اًنظ وأ الع نوكي بولطم ىلإ اهب لصوتي

 ."هيف بلقلا ددرتو ءرطاخلا ةلاجإو ,ءىبثلا يف رظنلا ناعمإو .هب طيخحي ام كاردإل

 لاجملا بسح ملاعملا ةدودحم تامدقمو ئدابم نم قلطنت ةيلقعلا ةكرحلا هذهو

 ركفملا ةرظنو بسانتت ةنيعم ةقيرطو جهنم قفو ريستو هيف كرحتن يذلا يركفلا

 ."ةيوهاو تافصلا ةحضاو ةيركف جئاتن ىلإ يهنتتو ريكفتلا يف هتقيرطو

 لوصولل ابلط اهثحبو رومألا كرف :وهو يناعلل يت ركفلا لمعتسي نكل كرفلا بولقم ركفلا" :ءابحألا ضعب لاق مثنمو(١)

 .؟"/غص ٍناهفصألا بغارلت نآرقلا بيرغ تادرغم :.ظنيو 57/١ يشكرزلل طيحملا رحبلا ''اهتقيتتح ىلإ

 «تبرعلا باسلو (اهثلثي امو فقاكلاو اثنا بايز سراق نبال عةغللا سييأقم مجعم ا
 رعد

 ع حارشنالا رعشلا ضيفو 2-1919 .يرفكلا ءاقملا 5 .«تانكلاو 42 كك ف :ةدام) روظنم

 دهب ف



 هتجرختسا يذلا جاتنلا مكلذ :هنأب "يوحنلا ركفلا" فيرعت نكمي مث نمو #

 ىلع فوقولاو اهيف رظنلا قمعتو ةغللا يف ركفتلا لالخ نم برعلا ةاحنلا لوقع
 تاقلطنمو ئدابمو سسأ قفو ''اهباطخ دوهعم "و "اهناسل يف برعلا ةقيرط"'

 ثارت :ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف هلثميو .ركفلا مكلذ اهيلع اونب ةيجهنم

 ةاحن اهب لواح يتلا .تاليلعتلاو ريسافتلاو .طباوضلاو دعاوقلا نم "مخض

 قفو .اهماظتناو ءاهبيكارتو ءاهبيلاسأ :يف ةفيرشلا ةغللا هذه رس كاردإ ةيبرعلا

 :"ةثالث عاونأ يف - جاتنلا مكلذ يف رظنلاب -اهلثمت نكمي ريكفتلا نم تايوتسم

 .يوناهتلل .نرنفلا تاحالطصا فاشكو .145١ص ؛«يبسافلا بيطلا نبال «حارتقالا يط ضور

 نب يبتلادبعل .ءالعلا روتسدب بقلملا ,مولعلا عماج تاحلطصم ةعوسومو 0.١١١١ ص

 يمالسإلا ركفلا يف يملعلا ثحبلا جهانمو .اهدعب امو ”الالص ؛يركت دمحألا لوس رلادبع

 «يمالسأإلا يبرعلا ركفلا خيرات ىلإ لخدملاو ؛”الص ءيوسيعلا نمحرلادبع .د «ثيدحلا ركفلاو

 ظ . ١ الص ؛ءقيدصلا نيسح .د

 ,ملاع ةثاعيرأو نيفلألا اوزواجت دق مهنأ دجي "ةاعولا ةيغب " يف يطويسلا مهل مجرت نميف رظانلاف )١(

 ىلإ نيبستنم ءرشاعلا نرقلا «فلؤملا رصع ىلإ ءيرجهلا لوألا نرقلا نم ةبقاعتم تاقبط ىلإ نيمتتم
 ءارآلا نم مهنم دحاو لك ىلإ بسني ام ىلإ انرظن اذإو ءيمالسإلا يبرعلا ملاعلا نم ةفلتخم تاهج

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا خيرات يف ةغلاب ةيبهأ نم ناسللا اذه مولعل ناك ام انكردأل .«تافلؤملاو

 .الص ؛يريهملا رداقلا دبع .د .يوغللا ثارتلا نم راثآو مالعأ ؛رظني

 7 غالص .خلملا سيمخ نسح «نيثدحملاو ءامدقلا نيب يبرعلا وحنلا يف ليلعتلا ةيرظن :رظني (5)

 ."الدص ؛يوسيعلا نمحر لادبع .د ءيمالسإلا ركفلا يف يملعلا ثحبلا جهانمو

 اا



 دعاوقلاو .ماكحألا ريرقت ىوتسم وهو .سوسحملا يئزحلا ريكفتلا ١.

 .برعلا مالك ءارقتسا نم ةطبنتسملا

 نم ؛ماكحألا كلت ىلع سايقلا ىوتسم وهو ءسوسحملا يلكلا ريكفتلا .؟

 .تاليلعتلاو تاريسفتلا نم ماظن لالخ

 ."ةيرظنلا" ةماقإو .(١)ديرجتلاو ميمعتلا ىوتسم وهو .يلقعلا يلكلا ريكفتلا .*

 ةغللا نيب «نيقباسلا نيعونلا نيب قسانتلا ةيغب ؛ريكفتلا نم ىوتسملا اذه يأيو

 "لوصألا" نيبو .تالامعتسالا يف توافت نم اهيف امو ءاهدعاوقو

 -برعلا مالك ءارقتسا نم اًطابنتسا -ةاحنلا اهعضو يتلا "طباوضلا"و

 ريباعم ىلع يوطنيو .هلمجمب ةيبرعلا وحن مظنتي ءيفخ "قطنم "نع فشكلل
 ركفلا ''طباوض "ل اندصر نوكي كلذبو ؛اهيف يوحنلا ءانبلل ماعلا ماظنلا ددحت

 انصو "ماكحألا ريرقت' ىوتسم وهو .يوفعلا هاوتسم نم اًقالطنا يوحنلا

 هابشألا ةاعارمو ءطابنتسالا ىلع مئاقلا "يسايقلا'"' هاوتسمب اًرورمو ءاّديعقتو

 .اًديرجتو اليصأت "يريظنتلا" هاوتسم ىلإ الوصوو ءرئاظنلاو

 ؛هلئاق يتلا :ةءاشألا نم هادع اهيف ءىثلا مكح ءارجسإ :مولعلا ةفسلف ْق -"ديرحتلا"ب دصقي (1)

 وأ «نازيملاو ناسللا : رظني .اًميمح اهلمشي دحاو مكحب اهيلع مكحلاو «لاثمألا حفصتب كلذو

 يف ينسلأ ليدب وحن .بولسألاو ةيبولسألاو 8١-81١ ص ءنمحرلادبع هط .د .يلقعلا رثوكتلا

 ١51-1547, ص ءيدسملا ماللادبع .د .بدألا دقن
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 ام وأ '"وحنلا"و "يوحنلا ركفلا"نيب اًقرف كانه نأ :انه هل هبنتلا يغبني اممو *

 "يوحنلا ركفلا"ف ؛؟"ديعقتلا"و "ةدعاقلا" نيب قرفلاب هتيمست نكمي
 هاياضق لوانتو (ةدعاقلا ) "وحنلا" مهف يف ٌبولسأ :مدقت اك -(ديعقتلا)

 .ضعبب اهضعب طبرو اهرهاوظو "ةغللا" ةسارد يف جهنمو ءاهفصوو

 ناسللا" اذه ماظن لوح ينرعم ديصر نم ةاحنلا هفلخ ام :وه ءراصتخابو

 وهف (ةدعاقلا ) "وحنلا" امأ .هميظنت طباوضو .هصئاصخو ""فيرشلا

 مالك تمس ءاحتنا" :نم اهب ذخأ نم نكمت يتلا ءدعاوقلا ةلمجو .ماكحألا

 ريسكتلاو ءريقحتلاو .عمجلاو «ةينثتلاك .هريغو بارعإ نم هفرصت يف برعلا

 ةغللا لهأ نم سيل نم قحليل ؟؛كلذ ريغو .بيكرتلاو ءبسنلاو .ةفاضإلاو
 :وه "وحنلا"ف .""مهنم نكي مل نإو اهب قطنيل ؛ةحاصفلا يف اهلهأب ةيبرعلا
 ,حورلا كلت ءارو ام يف رظنلا :وه "'يوحنلا ركفلا"و ءاهماظنو ةغللا حور

 امو «ةفلتخملا اهتالامعتساب ةغللا) اههجاردنا نع اًمحب" ؛ماظتلا كلذ فلخو
 مغر «لماكتم ماظن يف (ةدرطم "طباوض"'و "لوصأ'" نم ةاحنلا هعض و

 زاهج عضول ةلواحم وأ .هتانوكم عونت مغر «كسامتم .هتايطعم فالتخا

 هعقاو يف وه ام عجريو ءّيوضوف ودبي دق ام نلقعي «يرظن يريسفت

 يفي دحوم طمن ىلإ ةفلتخم ضارغألو ةنيابتم تاماقم يف ةيدرف تالامعتسا

 )١( ينج نبال ؛صئاصخلا . ١/ 5”.

 سس "4 دع



 ."”'"هيف ملكتملا فرصت لاجم ناك امهمو هتاياغو هيعاود تناك امهم مالك لكب

 نأ كلذ" ؛دتماو .عستا دق ءركفلا لمع لالخ نم "وحنلا " اذه نأ ىلع

 تايضتقم نم -رمألا عقاو يف -يهو .وحنلا مسجب تقلع ةريثك دعاوق

 .“ ةيبرعلا ةدام نم ال "ةيرظنلا"'

 ش ٠ تك انف ظ

 "وحنلا ”لوصأ" حلطصم :انه "يوحنلا ركفلا "حلطصمب لصتي اممو

 .ةيلكلا اهتاسسؤم نع ثحيلا ىلإ ةغللا يف ريكفتلا زواجتي ناديم وهو

 لالخ نم "ليصأتلا"و "ديعقتلا "و "ليلعتلا "يف ةاحنلا ةفسلف ةحلاعمو

 قرطلاو .يوحنلا ريكفتلا اهيلع ىنب ىتلا رداصملاو ةلدألا :ىلع فوقولا

 ميهافملاو .اهطابنتسا كلاسمو .دعاوقلا سسأ يف ثحبت يتلا ةيجهنملا

 . .ةيبرعلا ةسارد يف -انمض وأ ةحارص -انؤاملع اهدمتعا يتلا ةيئارجإلا

 1ص :يريهملا رداقلادبع .د ءيرعلا يوغللا ثارتلا ف تارظن )١(

 ش ١ ص 1413 تس 1 4عءرطق ؛ةيبرتلا ةلجم «ىسوملا داب .د ءوحنلا جاهنم مسر يف يأر (؟)

 - حلطصمل -نايحألا نم ريثك يف -اًقدارم «ثيدحلا رصعلا يف "ايجولوميتسيإلا" حلطصم مدختسي (*)
 ةيتاسنإلا ةفرعملا نم عرفلا انه صتخي ديدحتلا هجو ىلعو ,مولعلا ةغلق اًلاجإ "هب ىنعيو "لوصألا"

 ىلع -اهطبر ةلواحم عم .مولعلا نم ملع اهيلع ينبتي يتلا تارداصملاو تابضرفلاو ئدابملا دقنب اًساسأ

 . ١7 ةص .بدألا دقن يف ينسلأ ليدب وحن .بولسألاو ةيبولسألا "اهجئاتنب -ةيقطتم دعاوق
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 ركفلا جهنم'' :اهب داري '"وحنلا لوصأ'"' راصتخابو ."اهصئاصخ دصرو

 نبا راشأ دقو .””"ةتيرظن" ءانب يف هنع ردص يذلا "هقطنم"و .'"'يوحنلا

 انضرغ سيل” :"صئاصخلا" هباتك ةبطخ يق لاق انيح ءاذه نم ءيش ىلإ ينج

 بتكلا رثكأ يف غرف دق رمأ اذه نأل ؛مزجلاو ءرجلاو .بصنلاو «عفرلا :هيف

 لاح ريرقتو «يناعملا نداعم ةراثإ ىلع ينبم باتكلا اذه امنإو ءهنم هيف ةفنصملا

 نأ :يأ ””يشاوحلاو ءانحألا يف اهماكحأ ترس فيكو «ئدابملاو عاضوألا

 .بصنلاو «عفرلا :تالاح زواجتي ءوحنلا ءارو ام يف ثحب "صئاصنخلا"

 .طباوضو لوصأ نم تالاحلا هذه ءارو ام فاشتكا ىلإ «مزجلاو ءرجلاو

 بف رشا" - ينج نبأ دنع -وهو "وحنلا لوصأ" ىنعم اذهو «رارسأو مكحو

 .حارشنالا رشن ضيفو .١8ص «يرابنألا تاكربلا يبأل ءوحنلا لوصأ يف ةلدألا عمل :رظني )١(

 ,.١١7-!١ةض

 "ص .يوحتنلا ريكفتلا لوصأ "هباتك يف زيم ذإ :مراكملا وبأ يلع .د انذاتسأ هيلإ بهذ امل اقالخخ )١(

 :ينعي -هدنع -ريخألاف ”يوحنلا ريكفتلا لوصأ"و "وحنلا لوضأ" :يحلطصم نيب "4

 "مهركفو ةاحنلا جاتنإ يف ترثأ يتلاو ءيوحنلا ثحبلا اهيلع راس يتلا ةماعلا طوطخلا ةسارد"

 :يتلا طوطخلا هذه ةساردل ءةاحنلا نم ةرشابملا ةلواحملا" :هدنع -ينعتف "وحنلا لوصأ" امأ

 . ءارآ هل تناك نإو < هدجي "يوحنلا ريكفتلا لوصأ” هباتكل عبتتملاو "يوحنلا جاتنإلا يف تعبتا

 ملع نع هثحابم يف جرخي مل -ىمادقلا انثاملع ىدل يوحنلا ريكفتلا جهنمل ةيدقن فقاومو ؛ةصاخخ

 نبا :رظني .اهنيب ةقيقحلا يف -قرف ال ذإ ؛"يوحنلا ريكفتلا لوصأ" يه يتلا "وحنلا لوصأ"
 .70 4-7 ”٠ ص «ناهبن هلإلادبع .د «يوحنلا نشيعي

 )( ءصئاصنخلا ١/77. ٠
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 ةلدألل هعمجأو ..رظنلاو سايقلا قيرط يف هبهذأو .برعلا ملع يف فتص ام

 نمد كاظم انو: همك ىصتاوخ نم ةترردلا ةقللا تح هتعدرأ اع لع

 ."'"ةعنصلاو ناقتإلا قئالع

 ذإ ؛ديعقتلا يف "أطخلا" نم ةاحنلل (ًرصاع لثمت ,موهفملا اذبب "وحنلا لوصأ"و

 نم ملع يأ قئاقحل هضرعت ىدل -أطخلا يف عوقولا نع ركفلا ةنايصل دبال

 قالزنالا نم همصعت «ةحيحص ةيلالدتسا لوصأو ئدابمو نيناوق نم -مولعلا

 يبرعلا ركفلا يف "لوصألا" تفرع مث نمو ؛قيقد ريغ طابنتسا وأ ءدساف مهف ىلإ

 اهيلع اهريغ ىنبي يتلا سسألاو دعاوقلا يهو «لوقعلا اياضق" :اهنأب يمالسإلا

 ظ .””اهيلإ اهاوس ام دري يتلا لوصألاو

 ملعل ةفسلف ءوشن ذإ ؛"اش ريظنتلا"و "لوصألاب لمعلا" نيب اقرف كانه نأ ىلع

 ناكو" هاياضقو هلئاسم لامتكاو «ملعلا اذه ومن دعب الإ متي ال ءّيريظنت مولعلا نم

 هسنمأ ةسارد ىلع فكع همامأ مولعلا نم ملع ججضن املك يمالسإلا يرعلا ريكفتلا

 فاضأو ملعلا مسا ذيخأ كلذ لعف املك ناكو .ةيدقن ةسارد ةماعلا هثدابمو ةيرظنلا

 ريثك مه ىءارتي ناك '"ةفوكلا"'و ""ةرصبلا'' :نيقيرفلا ءايلع نأ ىلإ ينج نبا هبن دقو ١/ ١. «صئاصخلا )١(

 ىثدأ يف ضوخلا ةيوعص لب ؛هيف ضوخلا ةبوعص نوكردي اوناك مهتكلو «فيرشلا ناسللا اذه ةمكح نم

 مث .نورفي :يأ .هنع ''نودرعي'' اوتاك اذشو ؛هججلو هراغ ماحتقا نع الضف «لوقي امك هحّلُشو هلاشوأ

 .هباب يف بتك ام لضفأ ناكف هيلع هلك هباتك رادأو .كلذ وه محتتا

 .؟7الا”ص «يناجرحلا رهاقلادبع مامإلل ؛ةغالبلا رارسأ (؟)

00 



 "مالكلا لوصأ"و "هقفلا لوصأ" روهظ ناك اذكهو "لوصأ" ةملك هيلإ

 هفصو يف ناك اذإ يوحنلا ركفلا نإ :لوقلا نكمي مث نمو «””وحنلا لوصأ"و
 يمرضحلا ذنم ةاحنلا اهلثمت ةتباث "لوصأ" يلا لاب نديم برجل ةرهالغلا

 نمو .دربملاو ءارفلاو يئاسكلاو هيوبيسو سنويو ليلخلاو ءالعلا نبا ورمع يبأو

 . ين ءاج "يريظنت" راطإ يف "لوصألا" هذه جارختسا نإف «ءاملعلا نم مهتاقبط يف
 .ةيوحنلا ةرهاظلا فصو يف مهفلس بهاذم ءارقتساب اوماق |[نيح مهدعب نم ةقبط

 ةلعلا يف الوصف هريرحت دعب -هلوق يف ءينج نبا هيلإ راشأ ام اذهو ءاهريسفتو

 ءاهتممض يتلا عضاوملا هذه نأ ملعاو' :-اهطابنتسا يف ةاحنلا كلاسمو «ةيوحنلا

 اهب اوءاج اونوكي مل نإو ءاهونعو انباحصأ اهدارأ دق ءاهعومجم ىلع ةلعلا تدقعو
 دعب امهيف هيلإ نوعجري يذلا اذهف ...اوون اهايإو اودارأ اهل مهغإف ,ةسورحم ةمدقم .

 ةلحرم"ب -مولعلا ةفسلف يف -فرعي ام وهو .”"اًعمتجم نحن هانمدق ءاثرفتم

 اهدعب يف ةيرظنلا لوصح ديفي لكشتلاف "اهليكشت' ةلحرمو "ةيرظنلا لكشت

 لئاسملا در هتبثي لصاح اهب يعولا نأ الإ ءاش ريظنتلاب مامتها نود ىلمعلا يفئاظولا

 ام سرادلا ئرقتسي اهب «ةقحالف "ليكشتلا" ةلحرم امأ ...اهوصأ ىلإ ةيئزجلا

 لب .هلصأ ىلإ عرفلاو ءاهتلع ىلإ ةجيتنلا دريو .ثدحلاب ثدحلا طبريف «قبس

 ؛نيرمأ جاتحي اذهب وهو .ةكرحملا نيناوقلاو ةجتنملا تاّيّونلا ىلإ هسردب يقتربو

 )١( ةص .يدسملا مالسلادبع .د .بولسألاو ةيبولسألا 17- 17١0.

 ( 22ا .«صئاصخلا

 ” سب انام



 لحارم تفوتسا ةلماك ةزراب ةرهاظلا نوكت هبجومب يذلا ينمزلا دعبلا :امهوأ

 مايق نم «ةيئارجإلا تاودألا رفوت وهف :ةيرظنلا ليكشتل يناثلا طرشلا امأ .اهومن

 585 زاهج ىلإ ةفاضإ .ىليصأت دصق.تاذ ةيديرجت ةقاطو ءصوصخم جهنم

 .”"ةيرظنلا رصانع لك باعيتسا عيطتسي

 :ت)ينج نبا لثمي ءاّيريظنت ,يوحنلا ركفلل "ليصأتلا "ةرتف نإ مث

 هخيش ملع وه طسب (ى ءهملع طسبي ءاماع اذه انموي ىلإ قزري مل يذلا -(ه6١

 .' ةيبرعلا ةعانص رس"و "صئاصخلا" هيباتك يف ءاهتيابن و اهتمق -ىبسرافلا ىلع يبأ

 لدج يف بارغإلا" :هيباتك يف (ههالا/ :ت) يرابنألا تاكرملا وبأ هلعف ام امأو

 ىيحيو "حارتقالا" :هباتك يف (ه١911 :ت) يطويسلاو "ةلدألا عمل "و "بارعإلا

 ملع يف ةدايسلا ءاقترا" :هباتك يف ء(ه47١٠١) يرئازجلا يبرغملا يواشلا دمحم نب

 نكي مل -ييأر يف -كلذ نإف -حارتقالل راصتخا هنأك باتك وهو -”وحنلا لوصأ

 لوصأ" ملع تاحلطسمل الن ناك ام ردقب يوحنلا ركفلل اًليصأت ةقيقحلا ىف

 ركذ نودو «تاحلطصملا هذه ريرحت نود "وحنلا لوصأ" ملع ىلإ "هقفلا

 يف بارطضالاو مهولا نم ريثك ىلإ -يطويسلا دنع ةصاخو -ىدأ امم ؛اهطباوضل

 يوحنلا ركفلا مهدقن يف نيثدحملا نم ريثك هيلع أكتا ام وهو ءيوحننلا ركفلا مهف

 .ثحبلا اذه ايانث يف هنايب يتأيس ام وحن ىلع «ةيبرعلا يف

 نا منحت

 .87اص .يديزلا قيفوت .د ؛ةيدقتلا ةيرظنلاو حلطصملا ةيلدج )١(
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 ئدابملا ةلمج :اهب ينعأف -ثحبلا عوضوم -"يوحنلا ركفلا طباوض" امأ *
 هترظن يف يوحنلا هاجتاو ملعلا اذه دقاعم”طبضت تناك يننلا تالوقملاو نيناوقلاو

 :لثمت طباوضلا هذهو ."'ةيرظنلا'' ءانب يف مأ ''جهنملا'" رصانع نيوكت يف ءاوس «ةغلل

 تنوكف «ةسوردملا ةداملا تايطعم نم ةاحنلا اهجرختسا «ةماع ةيرظن تاموهفم"

 يقطنم ريسفت عضو يف ريبك رود ال ناك طباوض ةروص ين تدرج هةيلك اًلوصأ
 نأ امك ''ةيرظنلا"' هيلع تينب يذلا قسنلا يف زصانعلا نيب تاقالعلا روصل «لوبقم
 ."" جهنملا رصانع نيوكت يف ةاحنلا اهدمتعا يتلا يه طباوضلا هذه

 لك يف ةدرطم وأ ؛مرخنت ال ةمراص تسيل "طباوضلا" هذه نأ هبنتلا بجي نكل
 لك نإف" فلختت ال ةيمتح نيناوق اهمكحت ال -ةيعامتجا ةرهاظ ةيأك -ةغللاف ؛عضوم

 بو اح يأ طياض لجرو ءمزحلاب هظط هينا بَ :لاقي ظفحلاو مزحلا .ةغللا يف "طبضلا" (1)

 :ةطباضلاو . .اهل ظْفحلا دك :رومألل ٌطِباَض ٌلُجَرو كديِدَض اد هَذَحأ اذإ ءطْبَص هْطْبْضَي ءيشلا ُلُجّرلا

 .يديبّرلل .سورعلا جاتو ''ط هب .ض :ةدام'"' «برعلا ناسل :رظنيإ .ًطباَوَض هُممج ٌكَدِعاقلاو ٌةَكِساملا

 وه امك مالكلا عامس :وه طبضلا'' :'"ثيدحلا لوصأ" حالطصا ينو .("'ءاطلا لصف اضلا باب'"

 ىلإ هئادأ نوح ىلإ هتركاذمي تابثلاو .هدوهجم لذبي هظح مث .هب ديرأ يذلا هاتعم مهف مث هعمس قح

 -ظفحلاو مزحلا -طبضلل يوغللا ىنعملا اذهو 5 4ص .مولعلا عماج تاحلطصم ةعوسوم . 0

 نم ركفلا (ظفحت) طبضت نيناوق ؛طباوضلا هذه نأل ؛'"'يوحنلا ركفلا طباوض" حلطصم ين انه دارم

 نم عينم جايس لالخ نم ؛ءيش اهنم تلفي الف هكسْمتو ؛للزلا نم (مزححب) همصعتو ءأطخلا ين عوقولا

 .''اهباطخ دوهعم'' و ''برعلا ةقيرط'' ءارقتسا نم ةطبتسملا تالوقملاو ئدابملا
 ١ا/لالص .راجنلا ةفيطل .د ؛يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم (؟)



 ةيوغللا ةايحلا يف ةكباشتم ةدقعم اًفورظ كانه نأ ريغ ءاًساسأ لمعلل حلاص نوناق

 .ةصاخ ةئمزأب ةدودحم نايحألا نم ريثك ىف اهلعجي امم «نيناوقلا هذه ريس قوعت ةيمويلا

 يف يتأيس امك -نوكي امنإو ءاطابتعا قوكي ال فلختلا اذه نأ الإ "" .هنيعم نكامأ وأ

 ؛"رخآ طباض"ب الإ مرخني ال ”طباضلا"ف ءىرخأ طئاوضل اًقفو -ثحبلا ايانث

 نم اذهو .””"اهجو هب نولواحي مهو الإ هيلإ نورطضي ءيش نينلو" :هيوبينس لوقي

 " :ينج نبا لوقي «ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا سيسأت يف رثأ ال ئتلا ءىربكلا لوصألا

 اًظحالم هباب ىلع وهو ناك دق رمأل الإ .هربغ ىلإ هباب نع جرخب ءيش سيل هنأ ملعاو

 رمألا دجت مل هتلعف اذإ كنإف ؛هسقو .كلذ فرعاف ...هيلع موجهلا نم ددص ىلعو هل

 دبال" :هنأ نيثدحملا نييوغللا ضعب ىأر مث نمو ؛"هتحرش ام ىلعو ؛هتركذ امك الإ

 .* نوناقلا اذه فاشتكا يه ةلأسملا نأو .ذوذش لك حرشي نوناق دوجو نم

 ةقيرط'' ىلع فوقولا نم ةطبنتسم -نيبتيس امك -"طباوضلا" هذه نأ ىلع

 هجوأو مالكلا فيلأت يف اهبيلاسأ"و ؛"'اهياطخ دوهعم"و "'اهناسل يف برعلا
 هعبتتو برعلا مالك ةءارقل ةرمث ىهف "هتاياغو هدصاقم كاردإو «هئالاعتسا

 هاكح ام ركذ انيح ءينج نبا هيلإ راشأ لصأ اذهو .ةثئاصقتساوهدقفتو

 هقّم «باوتلادع ناضمر .د .يوغللا روطتلا )١(

 55/١. باتكلا(؟)

 .214 /5 ءصئاصتلا ( *)

 اه بالا ىف د ةيرعلا تازالا انيق ةعوسفلا تيناوقلا رثا 49
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 :لوقي نميلا لهأ نم الجر تعمس :لاق ؛ءالعلا نب ورمع يبأ نع يعمصألا

 :لاق !؟ساتك هتءاج :لوقتأ :هل تلقف .اهرقتحاف باتك هتءاج ؛بوغل نالف"

 دقو هتقبطو ورمع يأ نم ديرت كارتفأ" :حتفلا وبأ لاق " !؟ةيحصب سيلأ ممن

 اذه للعي ءالفغ اًيفاج اًييارعأ اوعمسي نأ اوفرصتو ءاوساقو ءاويردتو ءاورظن

 الو .هلثمل مه اوجاتبي الف .هركذ اهب ركذملا ثينأتل جتحيو «ةلعلا هذبب عضوملا

 مه عرش دقو ءاذكل اذك اوعنصو ءاذكل اذك اولعف :اولوقيف «هتقيرط هيف اوكلسي

 ظ ظ ."'هّمأو هتمس ىلع مهفقوو كلذ يبرعلا

 نإف .مهلمع يف ةاحنلا اهعبتا يتلا "ةيجهنلل سسألا" لثمت "وحنلا لوصأ" تناك اذإو
 نأو "لوصألا" هذه يف مهريكفت اوطبضي نأ ةاحنلا اهب عاطتسا يتلا «نيناوقلا لثمت "طباوضلا"

 هلو الإ "وحنلا لوصأ" نم "لصأ" نم اهف ؛يبرعلا وحنلا "ةيرظن'' عضو يف اهيلإ اومكتحي
 "طباوضلا"' هذحل نأ !ىك .قيبطتلا دنع هيف مكحتت يتلا ةماعلا هرطأو ءاهنع ردصي يتلا هطباوض

 لدسو يرسلا ءانبلل ةنوكملا رصانعلا نيب تاقالعلل لوبقم يقطنم ريسفت عضو يف اًريبك اًرود

 نم ددع وأ رطسألا نم ددع يف -اًنايحأ -ةثوثبم ةيرظن تالوقم تناك نإو يهف ؛هتايطعم

 .ةيريسفت ةصالخ لثمت -اهماظن يف ركفتلاو «ةغللا يف لمأتلا نم اهقالطناب -اهنأ الإ تاملكلا

 انثارت يف "ةيوحن ةيرظن" نع ثيدحلا هعم نكمي ؛قستم جهنم ملاعم ىلع لدت «ةيريظنت ةوقو

 .ةانيو اًدصر «ةلاسرلا هذه هنايب ىلع تماق ام وهو .اهءاروامو ةغللاب ىنعُت ءيمالسإلا يبرعلا
#0 # 

 .؟ 4/١ .صئاصتخلا ()
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 ةأشنلا : ايناث

 ركفلا" ةأشن يف "ةيلوآلا" هيضق ف لوقلا ليصف كحبلا دقو. نه. سن

 دح ىلإ لصت دق -تاياور نم قاسي ام رثكأ ناك نإو «ةيبرعلا يف "يوحتنلا
 (ه3137/ :ت)يلؤدلا دوسألا ابأ لعجي «يبرعلا وحنلل لوألا ديعقتلا يف -'”رتاوتلا

 ءابباي حتقو [ةيرغلا سسأ نم لوأ "هنأو "هلوصأ دقعو ءوحنلا ءانب يف" لصألا

 سردلل اخرؤم ءيديبّزلا ركب وبأ لوقي ”"اهسايق عضوو ءاهليبس جيتار

 نس ملاظ دوسألا وبأ هيف هركف لمعأو .كلذ لَّصضأ نم لوأ" :ةيبرعلا يف يوحنلا

 ؛ال7 ةص ةبيتق نبال ؛ءارعشلاو رعشلاو ٠١/1١١ ؛يناهفصألا جرف يبأل .ناغألا :الثم ءرظني )١(

 يطويسلل «ةغللاو هقفلا يف لئاسر :باتك نمض «ةيبرعلا عضو ببس يف ةيورملا رابخألاو

 خيرات نمو :؟ ةص .يواطنطلا دمحم خيشلل ةاحنلا رهشأ خيراتو وحنلا ةأشنو ء1 5ص

 ريخ دمحم .د «يرعلا وحنلا خيرات يف لصفملاو ؛؟ةص «ناغفألا ديعس .ذاتسألل ءوحنلا

 دمحم .د ءيرجشلا ثلاثلا نرقلا ةيابن ىلإ برعلا دنع ةيوغللا تاساردلاو ١ :يناولحلا

 نم مهعبت نمو «نيقرشتسملا نم ريثك هبلإ بهذ ام ىلإ تفتلي الو .ة5الصص .نيساي لآ نيسح

 "ةروطسأ" :نالكورب لراك اهلعج ثيح ءاهراكنإو تاياورلا كلت يفن نم «برعلا نيثحابلا

 :نيمأ دمحأ .ذاتسألا اهدعو ١77/77( ءراجتلا ميلحلادبع .د ةمجرت .يبرعلا بدألا خيرات)

 هحر -فيض يقوش .د انذاعسأ ءاهيلع قلعو ءمالسإلا ىححض) ''ةفارخ ثيدح"'

 .هيلع ليلد ال مالك اذهف ١( "ص ءةيوحنلا سرادملا ) "نيعاضولا ةاورلا ثبع نم "' :ابغأي - هللا

 يناولحلا ريخ دمحم .د معازملا هذه ىلع درو «ةفلتخملا تاياورلا ققحو .كلذ يف لوقلا لصف دقو

 .1-13؟١ ١/ ءيبرعلا وحنلا خيرات يف لصفملا :هياتك يف

 000 237/١ فارعشلا لوحف تاقبط (0)



 ءاباوبأ وحنلل اوعضوف ءزمره نب نمحرلا دبعو .مصاع نب رصنو ؛يلؤدلا ورمع
 مث .مزجلاو .ءضفخلاو ءبصنلاو «عفرلا لماوع اوركذف ءالوصأ هل اولصأو
 مهنم دحاو لكل ناكف ءمهنع نوذخآلاو مهل نولاتلا كلذ نم هولصأ ام لصو

 .نناعملا نم قتفو «سايقلا نم دمو .لوقلا نم طسب ام بسحب :.لضفلا نم

 "”" للعلا نم نيبو :لئالدلا نم حضوأو
 :ت) قاحسإ يبأ نب هللادبع دي ىلع .هيف فيلأتلاو وحنلا يف ثيدحلا ىلاوت مث

 (ه165١ :ت) ءالعلا نبا ورمع يبأو (ه54١ :تالرمع نب ىسيعو (ه07

 دحاو لكو (ه1417١ :ت) بيبح نب سنويو (ه75١ :ت) دمحأ نب ليلخلاو

 ليصفتلاو ءسيسأتلاو فشكلاو «راكتبالاو رظنلا نم روفوم ظح هل ءالؤه سم

 ةلواحم ىلإ "اهناسل يف برعلا ةقيرط"ب ةفرعملا درجم زواجتي ءصيحمتلاو

 نر يس 1 ءالوع كعانأ ريغ مرارا لع قرقولل ناببللا كلذ قاطعا“

 نيذلا .مهذيمالت رودص ىلإ ءالعلا رودص نم لقتني ناك امنإو -هنم ليلقلا يف

 ."اًمقلت هنوفقلتي" اوناك

 يقيقحلا "صنلا" دعي يذلا (ه٠8١ :ت) هيوبيس باتك "باتكلا" ناك مث

 ملاعملا ميقيو ديدجلا اهروط يف ةيبرعلل عرشي "وهف ؟يبرعلا يوحنلا ركفلل سسوؤملا

 ةسارد وهف كلذل ...اهنع فيزلا يفنو ءاهتيامح ىلع نيعتو ءاهتقيقح ىلإ يدهت يتلا

 .؟١ص .نييوغللاو نسييوحتلا تاقط(١)
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 -هنأ اك ”"اهتادرفم ةينبو ؛ةيبرعلا بيلاسأ يف :يأ ءفرصلاو وحنلا يف .ةعساو

 بتك اهتعزوت ةريزغ ةروث يهو .هسفن هيوبيسل ةيوغللا راكفألا ىلإ ةفاضإلاب

 وحنلاو ةغللا سردب نولغتشملا اهاسرأ يتلا .ئدايملاو سسألل عماج --”نيقحاللا

 ةفرعم ثحابلل حيتي ام .ليلخلا هخيش ةصاخو ؛نييرجهللا يناثلاو لوألا نينرقلا يف

 .”يبرعلا وحنلا خيرات نم ةضماغلا ةرتفلا كلتب ةيلوأ

 هيلع ةاحتلا لبقأف ''"يوحنلا ركفلا" خيرات يف ريبك رثأ "باتكلل" ل ناك دقو

 نولواحمو .هترايع سس هي ويبسس دارم بوليسيو .ةمصاشم دلوحضويو هن ونس ردي

 )١( 45ص .فصان يدجنلا يلع .د «ةاحنلا مامإ ؛هيوبيس ١ .

 ةفالخ يوحنلا لاجملا يف ةيفاقثلا هتطلس تفلخ هيوبيس باتك روهظ عمو'' :يولعلا دمحأ .د لوقي (؟)

 ءاهنعو هنع نوذخأي هنيبو اهنيب ىرايح ةاحنلا تلمجو -ةاورلا ينعي -ةيوغللا ةوبنلا ةلماك ريغ

 : ينعي -ةيبرعلا ءايبنأ .ءايبنألا ىلإ رظنلا نع مهتمعأو ةاحنلا ىلع تغط نأ ةفالخلا هذه ثبلت ملو

 ةيفاقثلا ةطلسلاب ءافتكالاو .هنع يورملا يف اهوظحال يتلا طورشلا ريغت كلذ ىلإ مهعفدي -ةاورلا

 جم :يولعلا دمحأ .د ؛ةيبرعلا تايوغللا يف ثحبلا جهنم سسأ "هيوبيس باتك يف ةمئاقلا ةيوحنلا

 . ة قص ءم191/8ه1194ةنس + 1ع ءساف ةعماجب :ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك

 نمض .4١ةص :يكبلعب رينم يزمر .د ,يرجفلا يناثلا نرقلا يف يوحنلا فينصتلا ريياعم نم (*)

 ةرتفلا هذه ةيمست نإف مث نمو .سابع ناسحإ ذاتسألا ىلإ ةادهم ثوحب .ةفرعملا بارحم يف :باتك

 هيف (مركم ملاس لاعلادبع روتكدلل باتك ناونع وهو) "'ةدوقفملا ةقلحلا"ب يبرعلا وحنلا خيرات نم

 روثنم افاجر طاشنو .مجارتلا بتك يف ةلوذبم اهتاليصفت ةرهمجو ةيلككلا اهطوطخف :عساو زوج"

 .د ؛يبرعلا وحنلا خيرات يف ةدوقفملا ةقلحلا :باتك يف ةعجارم '"'تاءارقلاو بدألاو وحنلا بتك يف

 .7 78ص :19487ةتس :2 ع.” حم .ةيناسنإلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا ءىسوملا داهن

 سس ع خا



 أرقي نالف :ةرصبلا يف ليق اذإ" ناكف ؛لجرلا ملع نم يفخ ام جارختسا

 نآرق" :هيلع قلطي ناك لب ”"هيوبيس باتك ىوس عماسلا مهفي ال "باتكلا"

 ةيعجرم'" هرابتعاب ؛"يوغللا بيطلا وبأ يبلحلا يوحنلا يوري ابسح "وحنلا
 دع ىتح "برعلا مالك هيجوت يف ةلعافلا لوصألا نم امهم الصأ"و "ةيوحن

 .اهتاغلو ءاهمالك هقف'"و "برعلا باطخ'"ل قيقد ليلحت نم هيوتحي اهب -"باتكلا"

 -بيكرتلاو ةملكلاو .توصلا :يف ديعص نم رثكأ ىلع ءاّديعقتو افصو "اهبيرغو

 ةيمالسإلا ةفاقثلا لوصأ نم" الصأو :يمالسإلا يبرعلا ركفلا عماول نم اًدحاو

 .”''ابب ىحوأو اهيلإ ىده وأ ءاهنع قشنا «ةددعتملا اهيحاون نم ةيحان ريغ يف

 "ديرجتلا" ةلحرم ءهيوبيس باتك ”باتكلا" تلت يتلا ةلحرملا تناك مث

 ىلإ ,ةغللا ةمظنأ يف ريكفتلا تزواهجت ةلحرم يهو ءيوحنلا ركفلل "ليصأتلا"و

 تلقصو 50 هع «ةفاحلا اهلنا ريقو ةةرلكلا انتاوستس ف 56

 فشك يف ريثكلا مهل ناكف ؛هطباوضو يوحنلا ركفلا لوصأ تصلخو .ءتققدو

 :عزا ىابنكلاب ]دي ةاوشالتت هقفو اشر لع :فقرقولاو مةكللا جذع ايابخ

 جارسلا نباب اًرورمو (ه780 :ت) دربملاو (ه7١7 :ت) ءارفلاو (ه8

 جارسلا نبا هلقع ىتح ءاّنونجم وحنلا لاز ام" :هيف لاقي يذلا (ه5١ :ت)

 )١( تادف .يواطنطلا دمحم خيشلل ,ةاحنلا رهشأ خيراتو وحنلا ةأشن 1

 بيع ري سملا تاس( 1 1

 ١9. 7ص ؛ةاحئتلا مامإ هيوبيس ()

 سا 45



 ؛هلبق نييوحنلا تالالتعا عمجج يذلا (مها0/ :ت) يجاجزلاو "”هلوصأب

 ءارقتسا نم ةطبنتسملا ماكحألا ةحصل انابثإو .يوحنلا ماظنلا يف اهرودل اًراهظإ

 تاجاجتحالاو باتكلا اذه اهعدوأ يتلا للعلا نأ ملعا" :لوقي .برعلا مالك

 ظافلأب نييفوكلاو نييرصبلا بتك يف اًرطسم ناك ام اهنم :برضأ ةثالث ىلع يه

 .باتكلا اذه يف نيرظانلا مهف نم ةبيرق ظافلأب اهنع تربعف «ةبعص ةقلغتسم

 لوصأ ىلع هتطبنتسا اهنم برضو .اهيل فوقولاو اهبتارم تلهسو اهتبذهف

 برضو .هيلع درطيو هيف قاسني ؛مالكلا نم تيأر ام بسح هتعرتخاو .موقلا

 يف رطسي مل امم ءاًمافش مهيلع تأرقو .مهتيقل نيذلا انئالع نم هتذخأ ام اهنم

 يف ةجح ناك يذلا (هاالا/ :ت) ىيسرافلا ىلع يبأو ”"دجوي الو باتك

 هباتكو ءوحنلا ىلوصأ ريبك دعي يذلا (ه 6 :ت) ينج نبا هذيملتو «سايقلا

 رهاقلادبع مامإلاب ءاهتناو .يوحنلا ركفلا يف ريظنتلا ةمق لثمي "صئاصنلا”

 ةقدلا نم اًعلبم ءهدهع يف "ا غلب يذلا ءاه 57١ :ت) ياجرحلا

 . ملع نم ناك ام بعوتسا «هيف ّمَّلَع وهو -هيف هدي دمف ؛باعيتسالاو حوضولاو

 ةاوتن كد نيلذلا ق رسبنلا ظسير ننجح نبا هقيبثتو «سرالا لع ل
 هيلا نم جرت تالا" قارب ضنا قاف ل هضانر "سن

 )١( توفقايل ؛ءابدألا مجعم الحسوي.:١148/18.

 .اهدعب امو ل8 ص ءوحنلا للع يف حاضيإلا (؟)

 )*( ءص «يودب دمحأ .د ؛ةيبرعلا ةغالبلا يف هدوهجو يناجرجلا رهاقلادبع :رظني 7- 54.

 هع ل



 .ذإ !"ينآرقلا "صنلا" يف زجعملا لامجلا بورض فرعت اهب يتلا "مظنلا" ةيرظن

 .ىنعملاو ظفللا لاكشإ زواجتيل (وحنلا :يأ) ةغللا قطنم نم يناجرجلا قلطنا"

 ليخد نايب لك رصاحيف «ةيلصألا هتيوه لخاد نم يرعلا نايبلا روطت يف مهاسيو
 ةاحنلا اهيلع ماقأ يتلا .ىربكلا لوصألا ىلع موقت "مظنلا" ةيرظنف ."”هعمقيو

 يتلا ؛ةطباضلا ةلوقملا كلت نم كلذ ىلغ لدأ سيلو ؛ وحنلا يف "مهتيرظن" ظ

 يناعم يخوت ريغ ايش مظنلا سيل" :"زاجعإلا لئالد" هباتك ايانث يف ترئانت

 .دصاقملاو ضارغألا قفو ىلع” "وحنلا

 .تانزاوملاو .ريراقتلاو .يشاوحلاو .حورشلاو «نونملا :ةلحرم تناك اريخأو

 ؛مهسفنأ هيف ةاحنلا دجو يذلا ءيرجهلا سداسلا نرقلا ةلالطإ عم .تاعجارملاو

 هلوصأو هتافلؤم هل «ةميظع دوهج هيلع تدراوت ريزغ ملع مهيلإ لآ دقو
 ؛هلئاسمو هباوبأ تمظنو «هقئارط تددحتو ءهتاحالطصا ترولبتو ءهسسأو

 وزغلا نيب يمالسإلا ملاعلا اهيف عقو فورظ لظ يف - مهدوهج تفرصناف

 حرش ديجي اًفوسليف الإ نككي مل "و ءوطسرأ ةغالب ىلع اطس هنإ :لوقلا نم كلذ دعب بجعتل كنإو (1)

 نايبو ؛كلذ ىلع درلا يف رظنيو ١١ ؟ ص ؛نيسح هط روتكدلل ءرثتلا دقن ةمدقم "هيلع قيلعتلاو وطسرأ

 هبتك اع رظنيو :0-077 +" ص :ةليعسرا ىنايجرو#نامرقلا ةقالزلار نعنلا ف سرا فالف

 .اهدعي امو ةدص ءيناجر حلا رهاقلادبع يباتك لإ لخدم :يف .ىسوم وبأ دمحم .د انخيش

 81ص «نييبرعلا ةغالبلاو دقنلا يف يطسرألا رثألا (؟)

 .يوحتلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ :رظني !"زاجعإلا لئالد" هباتك يف ةرم 0 ,رهاقلادبع اهلمعتسا دقف (©)

 ال44 5 هلال لال تار تلالص ءالثم ناتعألا لئالد :رظنيو 97ص روشاع فصنم .د



 ةنس ىلإ ه٠54 ةنس نم .نامزلا نم نينرق يلاوح يبيلصلا وزغلاو يلوغلا

 ءريرتو ةايذتر اخرشو ءاناصحعاو انهم :ئوحتلا تازثلا لإ عهد

 يف لقعلا رثأ رهظو هيلع اوعرفو لوقلا اوققشف .هلئاسم نم ريثكل اًقيقدتو

 دوهج نع لقت ال اًدوهج كلذ يف اولذبو .بيوبتلاو بيترتلاو ءميسقتلاو نينقتلا

 ."اوجرختساو اوطبنتسا نيذلا

 نوكتو «هجهنم ماقتساف «يوحتلا ركفلا ةأشن تناك «لحارملا هذه نمو

 "”برعلا ةقيرط" نم هتاموقمو هلوصأ اًدمتسم "هتيرظن" تحضتاو .هناينب

 ."اهباطخ دوهعم"و

 لصتت «تالاكشإ نم ةأشنلا كلت بحاص ام وه -انه -ثحبلا ينعي ام نأ ىلع

 :يلب ايف اهلثمت نكمي تالاكشإلا هذه هيف ثحبلا جهنمو «هسفن يوحنلا ركفلاب
 0# خا

 .؟ اص ؛ةدامح رهام دمحم .د «يلوغملا وزغلاو ةيبيلصلا بورخلا قئاثو :رظتي ()

 «ةرثفلا كلت يفف ؛هلك يمالسإلا يبرعلا ركفلا ةلحرملا كلت تلمش لب "يوحتلا ركفلا”ب اًصاخ اذه نكي ملو (؟)

 ىلإ ءالجألا انئارلع دنع سردلا تاقلح" تلوحت ءاهئادعأ نم ةسرش تامجهل ةمألا اهيف تضرعت يتلا

 خيرات يف ةيرورض ةلحرم يهو ءاهئالع دوهج ةعجارمو ةمألا ثارت ريدقت لوح ةرواحملل تاحاس

 ” ةدص «ىسوم وبأ دمحم دمحم .د انخ يشل .بيكارتلا صئاصخ "'ةميظعلا تاراضحلا

 لا 8



 .يوحنلا ركفلا '” ةلاصأ :الوأ

 ريثك ىدل -هروطتو ؛ةيبرعلا يف "يوحنلا ركفلا" ةأشن نع ثيدحلا بحاصي

 سيسأت يف ةاحنلا اهدمتعا يتلا "لوصألا" نع ثيدح -هل نيخرؤملا نم

 :ناتحورطأ هعزانتي ثيدحلا اذهو «ةيركفلا مهدوهج ظ

 لجرو .لصأ هل :ليصأ 17 :لصأ هل ءليصأ لجر'' :لاقي «ءيشلا ساسأ :وه "لصألا" )١(

 دقو ؛يأرلا ٌليِصَأ نالفو ةماخَض محض لثم ,ةلاصأ لّصَأ دقو .لقاع يأرلا تباث :ليصأ

 داصلاو ةزمهلا باب «ةغللا سيياقم مجععم :رظنيإ) "لقعلاو يأرلا ليصل هنإو ةلاصأ هيأر لقأ

 يف اًلصأ هل نأ :'"يوحنلا ركفلا ةلاصأ"ب دارملاو (ل .ص .أ :ةدام هبرعلا ناسلو ءايهثلثي امو

 .هيف ةنجه الف ''ةيرظن"و "اًجهنم'' نم هدوجو دمتسيو هيلع موقي ؛يمالسإلا يبرعلا ركقلا

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا هعبانم لوصأ نع بيرغ ركف هطلاخي الو

 ام هنأل ؛ضومغلاو بارطضالا نم ريثك اهب طيحي ةملك ةيلاكشإلا هذه يف ''ةلاصألا" ةملك نأ ىلع

 لعجي ام لاصتالاو لخادتلا نم تاراضحلا وأ «؛مولعلا نم هريغ نيبو هنيب الإ ةراضح وأ ملع نم

 ةثيب نم لقتنت امدنع ةدحاولا ةركفلا نإ مث .ةلاحتسالا نكي مل نإ ةبوعصلا ةياغ يف اًرمأ اههنيب لصفلا

 امنإف .هب ةصاخلا هميهافمو هميقو هلثم هل ديدج يلقع وج يف اهب فذقي وأ ,ىرخأ ىلإ ةيراضح وأ ةيملع

 ذئدنع دقفتف ةفلتخ تالدبتو ىتش تارييغت اهيلع أرطيو ةديدج تاقالعو ديدج يركف ماظن يف لخدت
 نمو !!ةرورضلاب "مولعلا ةفسلف" يف مولعم وه امم اذهو «نيلوألا اهباحصأل اكلم دعت الو اهتيصخش

 اًيرع -هل نيخرؤملا نم ريثك ىدل "يبرعلا يوحتلا ركفلا ةلاصأ" ةيلاكشإ حرط نأ ىرأ مث

 .يمالسإلا يبرعلا انركف لوح تعاش ىتلا «تاطلاغملا نم ريثك لإ فاضت ؛ةطلاغم -نيقرشتسمو

 ةينانويلا :نم هيف نيرخآلا ركف تايلجت نع ثحبلا يف نيقرشتسملا نم ةصاخو مهضعب دهتجي يذلا

 0359 -؟1؟الص ءايحرم نمح رلادبع دمحم .د «يبرعلا ركفلا ةلاصأ :رظني) .ةيحيسملاو ةيدوهيلاو

 ١١(. ص «يحجارلإا هدبع .د «ثيذحلا سردلاو يبرعلا وحنلاو

 | تا ىلا دج



 ينايبلا ركفلا لب -ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا نأ اهباحصأ ىري ءامهنم ىلوألا
 .هتالوقمو "يسيلاططسرألا ركفلا" وأ "ينانويلا قطنملا" دعاوق ىلع أشن -هلك

 ركفلا تايادب ذنم «ةيوغللا لغاوشلا ماقم تماق «ةيقطنملا لغاوشلا نأو

 نيدم"وهف ؛هيوبيس "باتك" وهو ءهل سسؤملا هصن ذنم لقألا ىلع وأ .يوحنلا

 ساسأ ىلع بوبو ءاهب ةبعشتم ةئيب يف أشن .هتايطعم مهأب ةينانويلا ةفسلفلل

 هذه أدب دقو .""اهتاموقم نم سبتقا ام لضفب هحرص ءانب لمتكاو ءاهتالوقم

 ةيوغللا مولعلا لاهتكا ةعرس" مهفقوتسا نمم «نيقرشتسملا ضعب ةحورطألا

 ةيوحن ةقيثو مدقأ نوكت نأ اوبرغتساو ءىرخأ تاراضح ىلإ سايقلاب «ةيبرعلا

 اهومش ثيح نم «لامتكالا نم وحنلا كلذ ىلع .هيوبيسل "باتكلا" يهو

 برعلا نإ :اولاقف «ةيوحنلا تاحلطصملاو ميهافملا مهأ ةرولبو «ةيبرعلا رهاوظل

 مولع كلذ يف اودمتعا لب ,ةصاخلا مهدوهجب :ةعرسلا كلت لثمب مهوحن اونبي

 ظ ظ .""مهمراجتو ممألا نم مهريغ

 هبسكأو .لوقلا اذه معد نم لوأ (سكريم رابلدأ ) يناملألا قرشتسملا دعيو

 نأ هيف دكأ يذلا "نايرسلا دنع وحنلا ةعانص خيرات" :هباتك يف «ةيملع ةيقادصم

 ةيرجتلا "تاي درظنلا'' نم هيلإ اودتها ام ىلإ اودتبي نأ مه ناك ام برعلا ةاحتنلا

 .مهتغل نيناوق عضو نم "نيينانويلا" نكم يذلا يفسلفلا يقطنملا ديصرلا نود

 لة ص ؛يريهملا رداقلادبع .د «يبرعلا يرغللا ثارتلا يف تارلظن(١)

 . الق - 11/1 ص ءبودج نيدلا زع .3 ءةدذيدج ةياسل ةءارق «يبرعلا يىروحنلا لاونملا«؟)

 دنيا قرا تي



 وحنلا" ىلع اوعلطي مل نإ برعلا ةاحنلاف مث نمو ؛ةيوحنلا مهتايرظن طابنتساو

 ىري (بسح -كلذ ىلع ليلدلاو ."وطسرأ قطنم" اوفلأ مهنأ دبالف "ينانويلا

 «يقطتملاو يوحنلا "ينانويلا ركفلا" نم طبنتسا دق يبرعلا وحنلا نأ -سكريم

 .فرحو ؛لعفو .مسا ىلإ مالكلا ميسقت :لثم .تاحلطصملاو ميهافملا نم اًريثك

 لاحلاو يضاملاو «ءثنؤملاو ركذملا :نيب زييمتلاو .فرظلاو .لاحلا موهفمو

 -يوحنلا سردلا يف -"بارعإلا" تاحلطصم مهأ ربتعي هنإ لب «لبقتسملاو

 ."نيقرشتسملا مظعم كلذ يف هعبت مث !!ةينانوي تاحلطصمل ةمجرت ىوس تسيل
 اوزاق دق مهنأ -تقولا مكلذ يف -اوأر نيذلا «2”برعلا نيثحابلا نم ريثكو

 عمجم جم ءوبورت راريج «يسنرفلا قرشتسملل هيوبيس باتك ءوض يف يبرعلا وحنلا ةأشن :رظني )١(

 ةأشن يف مهتايرظنو نوقرشتسملاو ء17هص :م1917/8 ه17944١ةنس ١ع «يندرألا ةيبرعلا ةغللا

 ءيبرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظنو 3 ص (؛ةريامع ليعامسإ .د .ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا

 ش .4ةشص

 ج «ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم جم .روكدم ميهاربإ .د «يرعلا وحنلاو وطسرأ قطنم -:رظني (7)

 .8ث 7-75 خاص 4637 ةنس ال

 .١١ةص ء«سينأ ميهاربإ .3 «ةغللا رارسأ نمو -

 .١511-٠756اص ءيموزخملا يدهم .د ,ةفوكلا ةسردمو -

 94/١-١١. ؛بويأ نمحرلا دبع .د ؛يبرعلا وحنلا يف ةيدقن تاساردو -

 - 17ص ءديعدمجم .د «يرعلا وحتلا لوصأو -

 -  - "قطنملاو وحنلا" ثحبم «عيدبلادبع يفطل .د ,بدألل يوغللا بيكرتلاو ص١ ١ - 5.

 ١ 1/0 71و ذم «ىضار ميكحلا ديع 3 «يبرعلا دقنلا يف ةغللا ةيرظنو 2

 - جالا



 يف لاغيإلا ىلإ ةعزنو ءديقعتو بيعشت نم يرعلا وحنلا يف ودبي امل ريسفتي

 .ديرجتلاو .ليلعتلاو .سايقلا

 وحنلا ةيرظن" يف دجوي ام نوسملتي ةحورطألا هذه باحصأ ذخأ دقو

 ةيزاوم تاحلطصم وأ "وطسرأ قطنم" يف اهلباقي ام اط تايطعم نم "يبرعلا

 ىلع كلذ يف نيثكتم .اهميهافم نم ةبيرق رق ميهافل ةيدؤم «ةينانوي تاحلطصل

 ىلإ اقيرط "عفقملا نبا" ناك دقف ءرثأتلا اذه تبثت يتلا ةيخيراتلا تاياورلا ضعب

 -أرق" ليلخلل هتقادصبو «ةيبرعلا ىلإ "وطسرأ قطنم" مجرت ذإ ؛رثأتلا اذه

 -كلذ ناكو '”"سيلاططسرأ قطنم ةصاخو .همجرت ام لك -ليلخلا :ينعي

 امزالم" "ةينانويلا"ب اًخاع ناك يذلا "قاحسإ نب نينح" دي ىلع -اًضيأ

 اوفرع نيذلا ءامهذيمالتو ”نينح نب قاحسإ" هنبا دي ىلع كلذكو .”"ليلخلل

 .”"نامزلا كلذ مولع لك تلمش" يتلا ةمجرتلاب

 "يوحنلا ركفلا" ةأشن يف ءيقيرغإ رثأ يأ اهباحصأ يفنيف «ةيناثلا ةحورطألا امأ

 :كلذل ىدصت نم رهظأو «فبيزتلاو ماقنلاب "ينانويلا ركفلا "ب هرثأت ةيضرف نيلوانتم

 ءوض يف يبرعلا وحنلا ةأشن" :هلاقم يف (وبورت راريج) ذاتسألا يسنرفلا قرشتسملا *

 ضحدي هراكفأو هتالوقمو هئانب ف كن وسنس "باك" نأ هت نياق "هوس تاك

 ١ * بي «افقيض ىفاوش 2 .ةيوحتلا سرادملا()

 .1-7944 ةكص «نيمأ دمحأ ذاتسألل ءءالسإلا ىحض (؟)

 .7 هص «ةدير وبأ قيقحت هروب يد قرشتسملل «مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات (*)

 5 ل
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 ةيحانلا نم :يحاونلا عيمج "نم"ينانويلا ركفلاب .يوحنلا ركفلا رثأت ةلوقم .

 ."""ةيجاهنملا ةيحانلا نمو :ةيخيراتلا ةيحانلا نمو :ةيوغللا ةيحانلا نمو «ةيناسللا

 دقو "وطسرأ قطنمو يبرعلا وحتلا" :هلاقم يف .حلاص جاحلا نمح رلادبع .دو'

 ةجح مهءارأ دنفت -نيقرشتسمو اًبرع -اهب نيلئاقلاو «ةيضرلا كلت هيف عبتت

 ."'وطسرأ تافلؤم ضعب ىوتحم ىلإ عوجرلاب وأ يلقعلا ناهربلاب ةجح

 "قطنملاب يبرعلا وحنلا ةقالع لوح رطاوخ" :هلاقم يف «يريهملا زداقلادبع .دو

 ' نأ ىلع لدت «يوحنلا ركفلا تايطعم نم اريثك نأ ىلع ليلدلا هيف ماقأ دقو

 .نأ ىلإ اًيهتتم «ةاحنلا لاب لغشت تناك يتلا يه ةيقطنملا ال ةيوغللا لغاوشلا

 يق ةاحنلا ةبغر هودحتو ,يوغل ردصم نم قلطنا برعلا دنع يوحنلا ثحبلا"

 .©"تبعشتو تنيابت امهم .تايطعملا لك هنمض جردنت ءلماش ماظن عضو

 رشعلا هتالوقمو ”وطسرأ قطنم" نيب نراق دقف «يرباجلا دباع دمحم .دو

 .ةيكلملاو .عضولاو «نامزلاو «ناكملاو ؛ةفاضإلاو .فيكلاو ءمكلاو ءرهوجلا)

 ةوجف كانه نأ ىلإ اًيهتنم .برعلا ةاحنلا دنع اهيراقي امو (لاعفنالاو ءلعفلاو

 )١( 1!"الص ؛هيوبيس باتك ءوض يف يرعلا وحنلا ةأشن .

 :م194514 ةنس «1ع ءرئازجلا ةعماج .بادآلا ةيلك جم ءوطسرأ قطنمو يبرعلا وحنلا :رظني (5)

 نأكل -كاا/لصص

 يوغللا ثارتلا يف تارطظن 7-0-0 ثروحب نمض ءقطنملاب يبرعلا وحنلا هقاللع لوح رطاوخ ةوفإ

 .ةةسه «يبرعلا

 سس ٌِيْ



 ةلمجلا ةعيبط فالتخا اهيضتقي «ةينايبلا ةيبرعلا ةيؤرلاو .ةينانويلا ةيؤرلا نيب

 ."”ةينانويلاو ةيبرعلا نيب

 اهيف يقتلي نأ نكمي يتلا بناوجلا ةنراقملاب لوانت دقف .يحجارلا هدبع .دو *

 ءارآو :ليلعتلاو .فيرعتلا)» :يهو ءوطسرأ قطنمب يرعلا يوحنلا ركفلا

 وحنلا رثأتي نأ يقطنملا ريغ نم" هنأ ىلإ ايهتنم (ةيوغللا رهاوظلا ضعب يف وطسرأ
 انيأر مث نمو ءامهنم لك يف ةياغلا فالتخال ؛قطنملا يف وطسرأ جهنمب الماك اًرثأت

 .”"وطسرأ دنع اّمات افالتخا ةفلتخم -يوحنلا سردلا دقعم يه ىتلا -ةلمجلا
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 ريكفتلا" ةلاصأ ىرت يتلا «ةيناثلا ةحورطألا نم قلطني ثحبلا اذه نأ ىلع

 أيس امك -هتايط يف لمحي وهف ؛هطباوضو هتالوقمو هتأشن يف "يبرعلا يوحنلا

 :امه .*”نيليصأ نيملع يف هسملت يغبني يذلا "يمالسإلا ريكفتلا" جهنم -”هنايب

 !!نيرخآلا مولع يف هسملت نم الدب "مالكلا ملع"و ”هقفلا لوصأ ملع"

 اهتأشن نأ ىلع لدت اهيف "تاحلطصملا" ةدحوو مولعلا هذه يف "ميهنملا" ةدحوف

 )١( هص .يبرعلا لقعلا ةيئب :رظني 0.

 ١٠١. 5سم ؛ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا (؟)

 .17 ادص :رظني (7)

 يلع .د .مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم :باتكل «يحجارلا هدبع .د انذاتسأ ةمدقت :رظني (4)

 ١. 8ص «ثيدحلا سردلاو ىرعلا وحنلاو ءاص ءراشنلا يماس

 دع خخ



 ىطعأ يذلا «ينآرقلا "صنلا" ةمدخ يف ةصلاخ ةيمالسإ ةيبرع ةأشن تناك اًعيمج

 مهل ناك ةمألا هذه فلس نأ" لوقلا نع ينغف .يراضحلا اهروضح ةيبرعلا ةمألا

 تناكف «نيدلاو بدألاو ةغللا يلقح يف ةصاخو «ةيركفلا ةايحلل ىلك روصت

 نيب (ئاق لصاوتلا ناكو «ةيبرعلا مولعب طابترا قثوأ ةطبترم ةيمالسإلا مولعلا

 امم كلذ ريغو «قاوقلاو رابخألاو ريسفتلاو وحنلاو ديحوتلاو رعشلا ةسارد

 -هريغو -اذهو .رمثم يح لماكت يف اًضعب هضعب دمو ءضعب يف هضعب لخادت

 ءاًحيسف اناديم ءعورفلا هذه نم عرف يأ يف رمثملا بصخلا ثحبلا ناديم لعجي

 ركفلا " رثأت ةلوقم امأ .””اًريزغ اًبصخ هيف ءاطعلا ناك اك ءاًّبعصو ءاكباشتمو

 اهيلإ بهذ ىتلا "ينانويلا ركفلا"ب .هتالوقمو هجهنمو هتأشن يف "يبرعلا يوحنلا

 ابتاحورط يف زواجتت ال «ةفيزم ةلوقم يهف -اًبرغو اًقرش -نيئحابلا ضعب
 :ةيتآلا رومألا يف هنايب اذهو .تالامتحالاو .نونظلاو «تاءاعدالاو «تانيمختلا

 تن ا

 هل ناك امو «ةيبرعلا رهاوظل الماش ءانبلا لمتكم جر «هيوبيس باتك نإ :لوقلا امأ ١.

 «ينانويلا ثارتلل يركفلا هروضحب ائيدم ناك اذإ الإ ةعرسلا هذهب كلذك جرخي نأ

 وحنلا ءانب يف ليلج رثأ نم هل ام عم -هيوبيس :باتك نأ نم «لبق نم هتركذ ام هدريف
 يف هتقبس يتلا ةيوحنلا دوهجلل ةصالخ ناك -هل سسؤملا صنلا هرابتعاب «يبرعلا

 ليلخلا ةصاخ -هخويشو هيوبيس ناك دقف ؛نييرجهلا يناثلاو لوألا «نينرقلا

 )١( 8ص «ىسوم وبأ دمحم دمحم .د انخيشل «بيكارتلا تالالد 7.

 ب خااا



 حتف نأ موي نم .هوقبس نم ليلجو ءريزغ ملع مهيلإ لآ نيذلا ةثرولا دحأ -سنويو

 فيلأتب مه انيح .هسفن هيوبيس هررقي ام وهو ءوحنلا يف مالكلا يلؤدلا دوسألا وبأ

 ءايحإ ىلع نواعتن ىتح ؛لاعت" :ليلخا توم دعي ءرصن نب ىلع هبحاصل لاقف :هباتك

 لايجأل ليوط دهج ةجيتن باتكلا اهنم نوكتي يتلا ةيوحنلا ةداملاف .””'ليلخلا ملع

 دحأ هيوبيسو .دمحأ نب ليلخلا لثمي ءفصنو نرق ةليط ةغللا تسرد ةبقاعتم

 :ةيبرعلا يف يوحنلا ريكفتلل اخرؤم -هلوقب «يديبزلا هيلإ راشأ ام اذهو ءاهتاقلح

 نب رصنو «يلؤدلا ورمع نب ملاظ دوسألا وبأ هيف هركف لمعأو كلذ لَّصأ نم لوأ"

 اوركذف ءالوصأ هل اولصأو .اّياوبأ وحنلل اوعضوف .زمره نب نمحرلادبعو .مصاع

 نولاتلا كلذ نم هولصأ ام لصو مث مزجلاو .ضفخلاو .بصنلاو ؛عفرلا لماوع

 نم طسب ام بسحب ءلضفلا نم مهنم دحاو لكل ناكف .مهنع نوذخأآلاو مه

 ,”” للعلا نم نيبو ؛لئالدلا نم حضوأو «يناعملا نم قتفو ءسايقلا نم دمو «لوقلا
 نم ةعامج ءارآ ىلع مئاق يركفلا هؤانبف ؟هيوبيس باتك يف نونعمي نمل حضاو اذهو

 نب هللادبع :نع -الثم -لقني وهف ؛هورصاع وأ هوقبس نيذلا نييوغللاو نييوحنلا

 3 (ه59١ :ت) رمع نب ىسيعو .تارم ال (ه1١١/ :ت) يمرضحلا قاحسإ

 :ت) دمحأ نب ليلخلاو قرم هال (ه64١ :ت) ءالعلا نبا ورمع يبأو ءةرم

 نب سنويو ءةرم 08 (هاالال :ت) ريكألا شفحخألاو .تارم ١٠1م8 (هااله

 )١( ء.باتكلا ١/ 1.

 .؟7 اص .نيبوغللاو نييوحتلا تاقبط (؟)

 دس يام دل



لتخم اًعضوم ١17 يأ ةرم 7١ ريشيو «ةرم /7١1 (ه147١ :ت) بيبح
 باتكلا نم اً

 ءوض يف سسأت هيوبيس باتك نأ :كلذ ىنعمو "”"نييوحنلا" : مهيمسي ؛ةعامج ىلإ

 ةغالبل ىنأو" هتغالب مهلتستو «ينآرقلا "صنلا" مهف لواحت ؛:ةصلاخ ةيبرع تاءارق

 قوذنت نأو «ليزنتلا قئاقح كردت نأ نآرقلا هب لزن يذلا «يرعلا ناسللا نع ةيبنجأ

 ."” !!؟اهتايلامحو اهرارسأ يف ,ةينآرقلا ةلمجلا ةسدنه

 باتك يف -ةيرظنو اجهنم -يوحنلا ركفلل ”يلخادلا ءانبلا يف رظنلا نإ مث

 وهو هيوبيس ”باتكلا" يف ىرت ذإ ؛هيف يوحنلا ركفلا ةلاصأ دكؤي .هيوبيس

 .ميركلا نأرقلا صوصن يف اهعبتتي «ةلأسم ةلأسم ملعلا اذه لئاسم نع ثدحتي

 هارت مث .فلسلا تاروثأمو «ءاملعلا هاوفأو ءارثنو اًرعش «برعلا مالك يراخمو

 ماظن نم ةأرقتسم «ةعستم اباوبأو ءاطوسبم الع هلك اذه نم جرختسي ناك فيك

 ءاهيرجت اهنإف" ةلمج لكو هيف ةملك لكف «هلمج نيب تاقالعلاو اهمالك ءانب يف برعلا

 م ام اهيف نلخدت الو ءاهيف تعضو يتلا عضاوملا يف اهعضتو «برعلا اهترجأ امك

 هللا همحر -ليلخلا نم هانعمس تاغللا هذه نم هانفصو ام عيمج" نأل ؛©"اولخدي

اريج قرشتسملل «هيوبيس تاحلطصمل سرهفملا مجعملا :رظني (1)
 .؟ ١ «ص هوبورت ر

 ,ال 7 ةدص :ةليحرأ سابغ .د «؛نييبرعلا ةغالبلاو دقنلا يف .يطسرألا رثألا (؟)

 وهو «ةفرعملا جارختسا يف مهتقيرطو ءانئاملع لوقع ةكرح هيف ىرت .فيرشلا ملعلا نم باب وهو ()

 .ةلاسرلا هذه هيلع تدّقع ام

 «باتكلا (؛) ١/ ٠*8.

 - تراثا د



 ام ىلع هتكرت برعلا هتلدع كلذ نم ءيش لك”ف مث نمو .”"برعلا نع سنويو
 .”"سايقلا ىلع وهف ءائيش هيف برعلا ثدحت مامات ءاج امو .هيلع هتلدع

 ركفلا .ةلاصأ ةقيقح ىلع فقي "”باتكلا" يف يوغللا ءانبلا يف لمأتملا نإ لب

 يذلا (وبورت راريج)ذاتسألا يسنرفلا قرشتسملا هيلإ هبن ام وهو .هيف يوحنلا

 دهاوشلا ةغل نود ةصاخلا هتغل يف هيوبيس اهلمعتسا يتلا تادرفملا عيمج ىصحأ

 جارخإ دعب -ةمسقم «ةدرفم نيرشعو ةئاناثو افلأ اهدجو .ةيرعشلاو «ةينآرقلا

 داتئام :اهددعو ؛ءيحالطصا ىنعم نودب .ماعلا اهانعم يف ةلمعتسملا تادرفملا

 :يلاتلاك -ةدرفم نورشعو

 '.«مالكلا ماسقأب ىنعت يتلاو «ةماعلا ةيوحنلا ميهافملاب قلعتت يتلا تادرفملا «

 .ةدرفم نوعستو ةثاثالث :اهددعو ءاهاوحأو ,ظافلألا عاونأو

 يف ظافلألا عضاومب قلعتت يتلاو ؛لمجلا بيكرتب صتخت يتلا تادرفملا ٠

 .ةدرفم نوسمخو ناتئام :اهددعو .لمعلا ةيحان نم اهارجمو ء؛مالكلا

 .ةغللا يف ظافلألا ريغت ىلع لدت يتلاو .فيرصتلاب قلعتت يتلا تادرفملا »

 .ةدرفم نورشعو ةئاثالث :اهددعو «قاقتشالاب اهتغايصو

 ةثامثالث :اهددعو .ظافلألا ننس يف اهارجمو 5 وصألاب قلعتت يتلا تادرفملا »

 .ةدرغم نورشعو

 27١5/75 «قباسلا )١(

 يضر فذ «قباسلا فز

 - ت8



 .ةيوغللا عئاقولا هيوبيس اهب رسفي يتلاو جاهنملاب قلعتت يتلا تادرفملا

 .ةدرفم نوسمخو ةئامتس :اهددعو ءاهلمعتسي يتلا لئاسولاو

 تاحلطصملا نم اًرفاو اًددع نأ نيبلا نمف" :هلوقب .ءكلذ ىلع قلعي مث

 دق اونوكي نأ ليحتسملا نمف ؛ىمادقلا برعلا ةاحنلا فرصت تحت ناك ءةيوحنلا

 مف ةينايرس مأ تناك ةينانوي ةيبنجألا تاحلطصملا نم ةعضب سابتقا ىلإ اوجاتحا

 دق برعلا ةاحنلا نأ نوقرشتسملا معزي يتلا تاحلطصملا نم ةرشعلا ينعت

 تائملاو تائملا ىلإ ةبسنلاب ةرشعلا كلت ينعت ام !!؟ةينانويلا ةغللا نم اهوسبتقا

 اوئطخأ دق نيقرشتسملا نأ نظأ !!؟مهتغل يف ةلوادتم تناك ىتلا تاحلطصملا نم

 ماظنلا ةعراضم ىلع اونهربيل «ةينانوي تاحلطصم نم ةعضب ىلع اودمتعا امدنع

 سيل .دقعم ماظن نم ءزج تاحلطصملا نم دحاو لك نأل ؛ينانويلا ماظنلل يبرعلا

 ظ '””ماظنلا اذه نع اًجراخ 5

 «ينانويلا ركفلاو يبرعلا ركفلا يف نيوحنلا نيب -هباشتلا ضعب دوجو نإ مث

 عطقي الو «رثأتلا ينعي ال هنإف ©” حص نإ تاحلطصملاو تاييسقتلا ضعب يف

 31 1 وبس تاك جرد نا ربا رسل ن1

 ليق يتلا .مالكلا تاييسقن :لثم .نيئحايلا تادقن مامأ تبثي مل هباشتلا اذه نم ا!ًيثك نإ ذإ (9)

 ىف امأ ؛ةثالث ةيبرعلا يف مالكلا ماسقأ نأ ثوحبلا تتبثأ دقف «ةينانويلاو ةيبرعلا نيب اهبءانتب

 (7 اص ؛ءحلاص جاحلا نمحرلادبع .د ءوطسرأ قطنمو يبرعلا وحتلا :رظني) ةيناثف ةينانويلا

 .فرصلاو .بارعإلا) :لثم .نيوحنلا نيب اههباشتب ليق يتلا تاحلطصملا ضعب كلذكو

 نيتغللا نم لك يف اه نأ ءوبورت راربج .يسنرفلا قرشتسملا تبثأ دققف (ةكرحلاو .فيرصتلاو



 كرتشت امم يناعملا تناك اذإ ءراكفألا دراوتت ام اًريثكف ؛"ررقم وه ابك ؛ءاذتحالاب

 ىلإ يدؤي ءاهنيب اًيرطف اًبياشت كانه نإف .تاغللا يف ةصاخو لوقعلا عيمج اهيف

 لب .كلت وحن نم ذخأ دق هذه وحن نأ اذه ينعي الو ءاهفصو يف يرطف هباشت

 ةيوغللا سرادملا يقتلت نأ" ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا يف هب ملسملا نم حبصأ

 عمجن نأ دبال تفلتخا امهم تاغللا هذه نأل ؛ةفلتخم تاغلل اهفصو يف اًضرع

 صئاصخ هل ءيرشب ينهذ طاشن نع ةرداص اهفصوب ةكرتشم تافص اهنيب

 ةغللا ملع اهرقي ةرهاظ تاغللا هباشتو ..هنيوكتو هتلبح لصأ 0 ةكرتشم

 ."' ةماعلا اهنيناوق نع فشكلل ىعسيو .ثيدحملا

 هج

 ىلع لدت يتلاو "رثأتلا" ةيضرف باحصأ اهيلع ىكتي تلا تاياوولا انآ 7

 عفقملا نبا ةمجرت :وحن "ةينايرسلاو ةينانويلا مولعلا" ىلع لئاوألا نييوحنلا عالطا

 ثحبلا لد دقف .دمحأ نب ليلخلاب قاحسإ نبا نيئتحو وه هلاصتاو ءوطسرأ باتك

 ةلوقنم ؛ةعبرألا تاحلطصملا هذه نوكت نأ ليحتسملا نم'' :هنأ ىلإ اًيهتنم ءرخآلا رياغي اًموهفم

 ةأشن "'دعابتلا لك نيماظنلا يف دعابتت ءاهيلع لدت يتلا ميهافملا نأل ؛ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم

 ." ١ص ءهيوبيس باتك ءوض يف يبرعلا وحنلا

 )١( ةص «يبرعلا ركفلا ةلاصأ :رظني ٠١.

 , ص .ةيبرعلا ةيوغللا تاساردلا ةأشن يف مهتايرظنو نوق رشتسملا (؟)

 كتب



 تبثت حل(ه0848 :ت) عفقملا نبا نإف ؛اهقدص مدعو لب اهفعض ىلع يخيراتلا

 رداصملاف .حصت ملو دنحأ نب ليلخلل هتقادص تبثت مل مك” وطسرأ قطنم"ل هتمجرت
 .”ةدحاو ةرم هثودحو ليلخلا ءاقل يف عفقملا نبا ةبغر ريخ دروت ذإ ؛كلذ ريغي رعشت

 نم يبرعلا وحنلا -ءاقللا اذه ةحص ضرف ىلع -ليلخلا ملعتي نأ لقعي له مث

 نيمحرتملل ةلوهجم تلظ «نانويلا وحنلا نع ةمججرتم تارابع ضعبل هتاءارق

 !!؟اهتسرادمو ءاهيلع فرعتلاب يرغي ام وحنلا نم اهيف نكي ملو ءحارشلاو

 هدروأ رب وهف .هل هتبحصو دمحأ نب ليلخلل قاحسإ نبا نينح ةمزالم امأو

 تاقبط" يف يلدنألا (لجلج نبا) ب فورعملا .ناسح نب ناميلس دواد وبأ

 قاحسإ نبا نينح نأ" :ركذ دقف (ها“الا/ :ةنس هفلأ يذلا) ” "ءامكحلاو ءابطألا

 دقو "دادغب نيعلا باتك لخدأو ؛برعلا ناسل يف عرب ىتح ءدمحأ نب ليلخلا مزل

 نم ريثك اههعبت مث "ممألا تاقبط" يف (ه477 :ت)ىيسلدنألا دعاص هيف هعبت

 هاا/هةنس يفوت .دمحأ نب ليلخلا نإف ؛حضاف مهو وهو "اذه نينحل اوخرأ

 عستب -هللا همحر -ليلخلا ةافو دعب دلو هنأ ؛يأ ف١ ةنس دلو اذه نينحو

 امو ؟” ةص ءراشنلا يماس يلع .د مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم :يف كلذ قيقحت رظني )١(

 ةأشن يف مهتايرظنو نوفرشتسملاو .ةحص ؛يمورزخملا يدهم .د «ةرصبلا نم يرقبعو .اهدعب

 ظ 0050 ةيوغللا تاساردلا

 .4هص ؛يديبزلل ,نييوغللاو نييوحدلا تاقبط (؟)

 .اةصا()

 . 7١7/1 «نايلكورب ل .برعلا بدألا خيراتو 21١8/١ «يطفقلل .ةاحتلا ءابنأ يف ةاورلا هابنإ :رظني (4)

 به 5#



 اناك نيلجرلا نأ ةيضرفلا كلت باحصأ ضعب صني كلذ عمو ''ةنس ةرشع

 نيب تالباقملا نم ريثك اهيف يتلا :ةيوغللا ثحابملا نم ريثك "يف ناضوخيف نايقتلي

 ٍينانويلا قطتملا نأ" كردي. يخيراتلا عقاولا يف لمأتملا نإ لب .”"ةيبرعلاو ةينايرسلا

 عم.الإ ءاهتاحورطأو اهاياضق سيسأت لجأ نم «ةينايبلا ةرئادلا يف هفيظوت أدبي مل

 .”"'"يرجهشلا سماخلا نرقلا نم ريخألا دقعلا نم ءادتبا :يأ «يلازغلا

 تف دي

 ركفلاب «ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا رثأت -ةيضرفلا هذه فيز دكؤي اممو .*

 نم ردصم وأ يأر وأ ةياور ةيأ دجن ال اننأ -هعضو لصإأو هتأشن قا ءقانويبلا

 كلت باحصأ نأ عم .موعزملا رثأتلا كلذ ىلإ -ةحارص -ريشت انخيرات رداصم

 رداصملا كلتف -اًمامت -سكعلا ىلع لب .ىتش ناطوأو ةفلتخم قارعأ نم رداصملا

 :كلذ قيقحم يف رظنيو 2557/1١ .ةاورلا هاينإو ء«ةتادص :يديبزلل ءنيبوحتلا تاقبط :رظني )١(

 وبأ يلع .د ,ءيوحتلا ركفلا ميوقتو 4١. -ةةدص ءيموزخملا يدهم .د .ةرصبلا نم يرقبع

 ظ .17 -ال 7ص «مراكملا

 -ةيضرفلا هذهب نيدانملا دشأ نم وهو -ةحيرف سينأ .د ءاهتالكشم ضعبو ةيبرعلا ةغللا يف (0)

 خيا نفح سنان لتخا نضتياو اذه ىلإ بهدي نيمأ دحأ ذاتسألا نأ -اضيأ -بيجعلاو 4” الص

 نأ 595 -؟ ةهص ءمالسإلا ىحض نم لوألا ءزجلا ىف ركذي هنأ عم «دمحأ نب ليلخلا يف قاحسإ

 يناثلا ءزحلا ف صنيو ءاماع نيعبس وحن رمع نأ دعي 2754 ةنس تامو ه8985١1 ةنس دلو انيتح

 !!ه19/© ةنس فوتو ه١١٠ ةنس دلو ليلخلا نأ

 . ١ص :يرباخلا دياع دمحم .د ءيبرعلا ىلقعلا ةيني ()

 هن



 "وحتلا" نيب يركف مادص نع فشكت «ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلل تخرأ يتلا

 سلجم يف (ها175ةنيس) دادغبي ترج ىتلا «ةريهشلا ةرظانملا كلت يف "قطنملا"و

 (ها378 :ت) سنوي نب ىتم رشب يبأ نيب .تارفلا نب رفعج نب لضفلا ريزولا

 فورعملا يوحنلا يناريسلا ديعس يبأو «هنامز يف قطنملا ةعانص هيلإ تهتنا يذلا .

 يلخادلا هقطنم هل يبرعلا وحنلا نأ :يفاريسلا ديعس وبأ ررقي اهيفو ”(ه54*7 :ت)

 هعضو ةينانويلا قطنمف ؛ةينانويلا هيلع تماق يذلا قطنملا ريغ وهو .همكحي يذلا

 اهموسر نم هنوفراعتي امو ءاهيلع مهحالطصاو ءاهلهأ ةغل ىلع نانوي نم لجر

 نأ برعلاو سرفلاو دنهلاو كرتلا مزلي نيأ نمف .ريبعتلا يف اهناسل ةقيرطو ءاهتافصو

 قطنم وهف يبرعلا وحنلا امأ !!؟مهيلعو مهل (مكحو اًيضاق هوذختيو :هيف اورظني

 -امهنم لكف «ةيريبعتلا اهتايوتسمو ةيوغللا اهتايطعم قفو ةيبرعلا نم خولسم هنكلو

 .ىرخأل ةرياغم «ةمأ ريكفت يف جهنم -"يطسرألا قطنملا"و "يرعلا وحنلا"

 قطنملا" لامعتسا ناك مث نمو ؛”ىرخأ ةقيلس نيابت ؛ةيوغل ةقيلسل ليلحتو

 )١( «ةسناؤملاو عاتمإلا يف ءيديحوتلا نايح وبأ «ةرظانملا هذهروأ دقو ١/1١9-17٠.

 مدقتم تقو يف" :ةيناث ةيرظن وحن يبرعلا دقنلا :هباتك يف .فصان ىفطصم .د انذاتسأ لوقي اذه يفو (7)

 ةمالس نمضت يتلا دعاوقلا نم ةفئاط نوكي نأ نم ربكأ وحنلا نأ ادب ةيبرعلا ةفاقثلا ةايح نم

 ةقالع ةمث نأ نوشحابلا ىأر ينانويلا قطنملاو يبرعلا وحنلا نيب بيرغلا سفانتلا طسو ىو «ناسللا

 ىلإ ليخ لب ؛قلخلا ةماقتسا نم ةبرقم ىلع ةغللا نأو ةغل ريكفتلا نأ ادبو ريكفتلا دعاوقو وحنلا نيب

 ءادألا نيسحت ىلع وحنلا ناعأ اذه ىلعو ؛تاملظلا نم جورخلا لداعي بارعإلا نأ دحاو ريغ

 وأ اًماوق ناهذألا يف وحنلا لثمت دقل .ماع هجوب زجعلاو ككفتلا ةهجاوم ىلع ناعأ لب ؛ينهذلا

 سس جاد



 وأ اهيف هقيبطت ىنعمب -ةيبرعلا يف هتايضتقمو هميهافمو .هتاحلطصمب "يطسرألا

 ؛هيف ام داسفلا نم هيف اذهو ”''هلهأ نيب ةررقم «ةغل يف ةغل ثادحإ"' هنأك -":هيلع

 .رخآ اًناسل مئالي ءقطنم دامتعاب ءام ناسل فصو هيفذإ

 انلو .مكقطنم مكل"راعش عفري ةرظانملا هذه يف -هللا همحر -يفاريسلا نأكو

 ٍنانويلا رخآلا نع ليدب .يمالسإ يبرع انأك" هسفن حرطي راعش وهو ."انقطنم

 ىطسرالا قطتملل :ىرغلا ىوعتتلا ركقلا نفور لع لدي اهانه يفو .”"ليخدلا

 نيب عارصلا ىلع لدي ام اذه يف لب ءيوحنلا سردلا يف هل روضح لكل ركنتو «ةماع

 درهفسيو «هنورغصتسي اوناك ةيبرعلا ءاملع نأو "يبرعلا ركقلا"و "ينانويلا قطنملا"

 ناك وحتلاب مامتهالا نأ عقاولاو ءنايس وحنلاو فسلفتلا نأب اناذيإ هلك اذه ناكو .ةنونيكل اًطابر

 ةعانصلا نيب :رظنيو" .ةلوئسملا ريغ ةعاربلاو ةطسفسلا دض طيسبتلا نوئش يف نظن ام قالخ ىلع

 ةلاسر "نونكملا باتكلا م نوصملا ردلا" هباتك يف يبلحلا نيمسلا دنع ىنعملاو ةيوحنلا

 "١ص "ةمألا هذه ريكفت يف جهنم وحنلا" :ثحبم «ثحابلل (ريتسجام)

 ثحبلا :باتك ثوحب نمض ؛ىرباخلا دباع دمحم .د ءوطسرأ قطنمو يبرعلا وحنلا :رظني (1)

 ظ ظ .5-571؟ةدص ؛يئايميسلاو يناسللا

 بيكارت نأل ؛هب نيملسملل ةجاح الف ةمث نمو'' ءاذه :ديعس يأ مالك ىلع اًقلعم «راشنلا .د انذأتسا لوقي (؟)

 ا نيملسملا مهف قمع ىلع لدي - ريبك دح ىلإ -هيجو ضارتعالا اذهو :ةينانويلا بيكارت فلاخت :ةيبرعلا
 8 الانا ىركام ننس لبلا تان لأ ؟ةلاضوم انوا قل واهل الا خي

 .6 ١ص ؛يرعلا لقعلا ةينب (*)

 "حاس



 يف ءاهقفلاو ءاملعلا فرصت تفرع ول تنأو" :ىتم اًبطاخم ؛يفاريسلا لوقي ءهلهأ

 نسحو ءمهطابنتسا يف مهصوغو ءمهرظن ين مهروغ ىلع تفقوو ؛مهلئاسم
 :ةديفملا تايانكلاو «ةلمتحملا هوجولل مهقيقشت ةعسو ءمهيلع دري ال مهليوأت

 هيلإ اوبهذ ام ناكلو «كباحصأ تيردزاو كسفن ترقحل «ةديعبلاو ةبيرقلا تاهجلاو
 ."””"'لابجلا دنع اصحلا نمو ءرمقلا دنع امسلا نم كنيع يف لقأ هيلع اوعباتو

 اوطبري نأ اولواح يذلا «نينراقملا تاءاعدا نم لوقلا اذه طقسي مكو

 عيرفتلاو بيوبتلا نم «ينانويلا وحنلا قوفي ام هيف ام عم -يبرعلا وحنلا سيسأت

 :اذه ىلع فقت (نيحو !!ينانويلا وحنلاو وطسرأ بتك ةمحرتب -ليصأتلاو

 وجت: لع وظن تاجا عنب ةلرساو ةيوس هنأ, كرت ةرضقي نينلا ند حست 2

 "ضرتقم'"و ”راعتسم" ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا نأو ءوطسرأ ةذمالت مهنأو «نانويلا

 مهماهسإب ةنراقم «ةغلل مهتسارد يف ءيشب اومهسي مل "برعلا نأو «ينانويلا ركفلا نم

 0 ...ءايزيفلاو كلفلاو تايضايرلا يف مهتانيسحتو ةليلجلا مهتافاضإو

 مو أرق هنأ امإو ءأرقي مل هنأ امإ «نينثا نم دحاو ءاذه لوقي يذلا نأب عطقتو «

 رثأتب لوقلا نأ ىلإ يحجارلا هدبع .د انذأتسأ بهذي نأ اًبيرغ سيلو !!مهقي

 لوقي يتلا ةيملعلا تاعئاشلا نم عون ينانويلا ركفلاب ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا

 )١( ؟ىم/ ؛ةسناؤملاو عاتمإلا ١ .

 :هاروتكد ةلاصر وهو .غيتسريف سيك قرشتسملا فيلأت / يبرعلا يوغللا ركفلا يف ةينانوي رصانغ (؟)

 .؟ اص «.يركانك يلع دومحم ةمجرت «يبرعلا وحنلا ةأشن لوح رودت

 32 راسا كك



 وحنلاب يقيقح لاصتا مخ سيل .ةقطانم وأ ءوطسرأ قطنم اوسردي مل ةاحن اهب

 مامأ "ةناطخلا"و "رعشلا"' هيباتك يف وطسرأ دنع ءاج ام لءاضتي مكف ؟"'يبرعلا

 يف برعلا ةقيرط" يف هتيرظن سسؤي وهو ؛يبرعلا يوحنلا ركفلا هققح اما

 . لماعلا" ةركف ءيوحنلا سردلا يف ءاج ام ًارقي نمو "'ابباطخ دوهعمو ءاهناسن

 اهب اوململ يتلا "عرفلاو لصألا" :ةيئانث وأ ءبرعلا مالك يف ”عسوتلا "ةركف وأ

 ةيبرعلا ةلمحلا هب لمحت ام.كاردإ نع رجاع "قطنملا" نأ كردي ءةلماك ةغل تاتش

 .تايلامحو لالظ نم هيوتحت امو «تالالدو داعبأ نم

 هيت حت حن

 :نارمأ انه ىقب

 "باتكلا" سسؤملا هصن يف ةصاخو «يوحنلا ركفلا يف يلخادلا ءانبلا نأ :الوأ

 ؛تاحلطصملاو «ريياعملا يف "قطنم" همكحي ناك لب «قفتا افيك ءالمخ نكي م

 قورخلا "وطسرأ قطن" نيا هك هكارستلاو دايعيتالاو نقلا يستللا)

 دوهجلا ةعومجم :هب ىنعي يذلا قطنملا وه انإو "يروصلا قطنملا" مساب

 هكردي ءيرطف عباط كاذو .ام ءيش كاردإل لذبت يتلا «ةيلقعلا قئازطلاو

 نم ةيملع ةسرامم ةيأل يرورض كولسو «ناك تامز يأ يف «هتعيبطب ناسنإلا

 وأ .فراعم نم قطنملا عباطلا اذه تضرتقا اهنأ ضارتفال ةيناكمإ ةيأ نود

 .يئايميسلاو يناسللا ثحبلا :باتك ثنووجعب نمض .ةرصاعملا تاياسللاو يبرعلا وحلا 2(

 ._-١511١ا ؟؟ ١



 لئاسو بيرقت يف يقطنملا هزاهج فظو دق وطسرأ ناك" اذإف «"”ىرخأ تافاقث

 فظوي نأ ين ىعسي ناك ىنأو ءوه ثيح نم ءناسنإلا نإف ؛لوقعلا ىلإ ماهفإلا

 يف ريثأتلا ةلأسم نع ثيدحلا نكمي الف .هيلإ ىقلي ام مهفي نأ ليبس يف هلقع

 يف هجو هباحصأل نوكي نأ نود موقي نأ ملع يأل نكمي الف ؛””اذه

 روصتي رظنو «رئاظنلاو هابشألا عمجم لقعو «تايئزجلاو رهاوظلا ءاصقتسا

 .لالدتسا يأ جهنمو ءركف يأ قطنم هيضتقي ام اذهو ءطبئتسيو

 يف ركفتلاو ةيوغللا تايطعملا نم اذمتسم «ةيبرعلا يف ةاحنلا "قطنم "ناك دقو

 ىلع موقي امنإو ءرايتخالا ىلع موقي ال اعمج تعمج يتلا ةيبرعلا بيكارتلا

 «ربدتلا لوطو «ءرظنلا فطلو «عبتتلاو حفصتلاو «ءارقتسالاو ءءاصقتسالا

 ؛دحاو دقع يف -مالسإلا يف ملعلا حيتافم يه ىنلا -اهلك ءايشألا هذه كلسو ظ

 «ةفلتخملا ةيوغللا رصانعلا رسفت نأ تعاطتسا «ةيبرع ةيوحن "ةيرظن" لالخ نم

 نم تعنمو اهتاتش كلذب تململف ءانايحأ دعبلا يف ةلغوم نإو ءللعب اه لتعتو

 يوحنلا ركفلا يف يلخادلا "قطنملا" اذه لالخ نمو ءاطوصأ مخضتت نأ

 يتلا .ةيرظنلا ءازجأ كسامتو ءاًعيمج رصانعلا هذه نيب ةقالعلا ةوق انل فشكتت"

 ردصي يتلا ةمكحملا ةطنخخلا لعلو .ءازجألا رئاس ىلإ اهنم ءزج يأ يف رظنلا يضفي

 ؛مالسإلا يىركفم لدص ثحبلا جهاتمو ا -اص «يودب نم رلادبع ِك ءيروصلا قطنملا :رظني 60

 ١, ة ص

 .١١3-١١5ص «نييبرعلا ةغالبلاو دقنلا يف ىطسرألا رثألا (؟)

 -ه ؟ رااح



 اهتاليصفت ىتحو .اهتاحلطصمو .اهتاليلعتب -اهتايئزج مهستو .هيوبيس اهنع

 يف .لقن مل نإ .باتكلا يف ةعور رثكألا ةمسلا يه ءاهمحالتو .اهتابث يف -ةقيقدلا

 .”"هلمجمب يبرعلا وحنلا خيرات

 ظ 0# ا

 ال عضو لصأو ةأشن ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا ةلاصأب اولاق نمت اًريثك نإ

 مولع ةمجرت دعب ةأشنلا دعب ام ةلحرم يف ينانويلا ركفلاب رثأتلا اذه نوفني

 ار ناك يذلا ريثأتلا نأ يفنن نأ نودو' ور رابح لرش «نانويلا

 م١٠ /ه ؟نرقلا 5 ةيادب دادغب ةاحن ىلع يسيلاططسرألا قطنملا 206

 دكا نوف ”"يبنجأ ريثأت يأ نع ىأنمب أشن وحنلا نأ ربتعن نأ نكمي

 .نيروطل ةعضاخخ ةيبرعلا ةفاقثلا نأ ىري يذلا ءناسح مامت .د انذاتسأ

 ةفاقثلاب رثأت دجوي ال نومألملا لبق امف «نومأملا ةفالخ امههنيب ةقرافلا ةمالعلا

 لعفب .ءبرعلا ىلإ ةينانويلا ةفاقثلا تبرست دقف نومأملا دعب امأ «ةينانويلا

 .151/ ض نك لع رق يور دنا فرحا اغلا نرقلا قا ىوسنلا بكسل منا نها

 ىنعملاو ظفللا ةيضق :نع القن ؛ةيسئرفلاب «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ءيبرعلا وحنلا نع هلاقم (؟)

 ؛يبرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن :رظنتيو ١؟؟ ص «يردولا دمحأ .د ءبرعلا دنع رعشلا ةيرظنو

 جهانمو ءالدص ؛«مراكملا وبأ يلع .د .يوحتلا ركفلا ميوقتو .77”ص ءيريهملا رداقلادبع .د

 ك5 كل االص ءىسرم دمع اطع .د ءنيرشعلا نرقلا يف يرعلا ملاعلا يف يوحنلا سردلا

 . ١ امص «سايلإ ىنم .د «يبرعلا وحنلا يف سايقلاو يآ 11

 هس 458



 ريسم يف لوحت ةطقن هتفالخ تناك" كلذل ؛ةفيلخلا اذه اهاعر يتلا ةمجرتلا

 ."اهعورف لكب ةيمالسإلا ةفاقثلا

 نأ ىرت يتلا ةطلاغملا كلت ءيمالسإلا ركفلل نيخرؤملا ىدل تجارو تعاش يتلا تالوقملا نم )١(

 .ناسللا مولع هيف اوسسأف «نانويلا مولع ةمجرت دعب يسابعلا رصعلا يف ترهدزا نيملسملا مولع

 يركفلا هروضحب ائيدم يمالسإلا يرعلا ركفلا نوكي كلذبو «ةيمالسإلا ةفاقثلا هيف تجضنو

 «ةيطسرألا ةفسلفلا يمالسإلا ملاعلا فرع امدنع" :يريلوأ قرشتسملا لاق ىتح «ينانويلا ثارتلل

 ناربتعي اناك اك ؛ةيوس نآرقي وطسرأو نآرقلا ناك اذكهو ..نآرقلل ديؤملا يحولا ىقلت اك اهاقلت

 :رظنيو ٠١. ةص .راطيبلا ليعامسإ ةمجرت «خيراتلا يف هزكرمو يبرعلا ركفلا) !!اذكه "نيلماكتم

 :ثحبم «ليمجلا ديشر .د .نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف يمالسإلا قرشملا يف ةمجرتلا ةكرح

 .د «ةيبرعلا ةراضحلا يف ةفسالفلاو ةفسلفلاو .#77 -7 ١١ص ءةمجرتلا ةكرحل ةماعلا جئاتنلا

 نم مغرلا ىلع -اًلصأ اه دجت ال ينلا تالوقملا نم هذهو (اهدعب امو هص ؛يودب نمحرلادبع

 ام اوركذي ملو «نانويلا مولع ةمجرت ةصق انؤاملع ركذ دقف -تاململا نم ةملسم اهنأكو ءاهعويش
 نم ناك دقف .كلذ نم سكعلا ىلع رمألا ناك لب ءانمولع راهدزا ىف ةميظعلا اهراثآ ىلع هب لدي

 الإ ةيعرش ةلود تلخد ام"' :نانويلا نع ةمحرتملا بتكلا هذه نأ -هللا مهمحر -انفالسأ ىدل ررقملا

 ؛«يطويسلل .مالكلاو قطنملا ينف نع مالكلاو قطنملا نوص) ' ..اهئاملع نيب تعقوأو ءابتدنفأ

 راشأل مهبتك ةمحرتب ترهدزا انمولع تناك ولو .اهيف ضوخلا نم نوعنمي اوناك مث نمو (ةص

 نم نورقتحيو «تاينانويلا هذه نوردزي اوناك مهنأ مهنع يورملا لب :ةملكب ولو انوخرؤم اهيلإ

 اوناك اهك ؛نيملسملا ةقسف ضعبو سوحملاو نيئباصلاو دوهيلا نم اهيلع نومثاقلا ناكو ءابب لغتشا

 :ينعي -مكميكح نأ ول'' :ىتم اًبطاخم كلذ يف يناريسلا مالك مدقت دقو اهرمأ نورغصتسي

 هدجو ينعي -هدنع ام رفصتسال ءانئاهقف رغاصأ نم دحاو اهررح «ةيهقف ةلأسم ريرحت أرق -وطسرأ

 : ينعي ؛قطنملا دح فلؤم نأ ولو" :ةبيتق نبا لوقيو .اًريغص هآر :يأ .هدنعام رغصتسال وأ -اًرفص
 م
 ملا



 ام ىلع -كلذ يف -مهيأر اونب دقو ””عورفلا هذه نيب نم يبرعلا وحنلا فو

 ىلع موقي جهنم نم .لوصألا عضوو :ةأانملا نعي .يوحنلا سردلا يف ا ناب

 دودنحلا ةغايص"و ."ةلعلا'"و "لماعلا"و "عرفلاو لصألا"و "سايقلا" :ماكحأ

 ةعانص تحبصأ" مح قغللا تايضتقم ال ؛لقعلا تابلطتم يعاري جهنم وهوأ'"'

 ناسللا يحانم نع تدعبو .لدجلا وأ ةيلقعلا قطنملا نيناوق ةلمح نم ابنأك ةيبرعلا

 ””برعلا مالك ين نورظني ال -ةعانصلا باحصأ يأ -مهنأكو ...هتكلمو

 .ثلاثلا نينرقلا يف .يوحنلا ركفلا رثأت" ةلوقملا هذه ةغايص نأ هارأ يذلاو

 ىتح ؛مومعلا نم وحنلا اذه ىلع "ينانويلا ركفلاب امهالت امو نييرج ا عبارلاو

 نم هسفن دعل ءوحتلاو ضئارفلاو هقفلاو نيدلا يف مالكلا قئاقد عمسي ىتح اذه اننامز غلب :وطسرأ

 ؛بتاكلا بدأ "باطنخلا لصفو ةمكحلا برعلل نأ نقيأل 4 هللا لوسر مالك عمسي وأ .مكبلا

 وبأ دمحم دمحم .د اتخيشل «ةفرعملا ءانب يف انئارلع جهانم :ةلوقملا هذه فيز قيقحت ىف رظني)ة ص

 .؟؟ةص ءراشنلا يماس يلع .د ,مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانمو :,7 7١١-76 ءىسوم

 - لضف نم ةمجرتلل ناك نإو (157و ١. ؟ةص ءايحرم نمحرلادبع دمحم .د «يرعلا ركفلا ةلاصأو

 يف اقيرطو ءاديدج اًجهنم نيملسملا دنع تدجو ءامولعع تلقن ابنأ وهف -رككني ال دوجوم وهو

 تناك اهنأ ال ؛نيملسملا مولع نم اًرهدزم ناك ام عم ترهدزاف :ميدقلا اهمللاع يف هفلأت ل ؛ثحبلا

 يف يبرعلا ملعلاو م :مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم :رظني) .مهمولع راهدزا يف اًييس

 .(اهدعب امو ١ص ءرمعلا هللادبع ةمجرت «ةربص ديمحلادبع .د ,مالسإلا ةراضح

 .04 - 2# لوصألا(١)

 . 43[ «نودلعخخ :بال فمدقملا(؟)
 اما

 هني د



 رظن هيف ءيوحنلا ركفلل خيرأتلا لوصأ نم الصأو «تاملسملا نم ةملسم تراص

 ْ :ةنالث هوجو نم

 "ليلعتلا"و "سايقلا" يف لاغيإلا نأ ىلع ةينبم ةلوقملا كلت نأ :لوألا هجولا »

 دعب «نانويلا مولع ةمجرت عم رهظ "لماعلا"و "عرفلاو لصألا"ب لوقلاو

 هترتف يف ءيوحنلا سردلا يف لمأتملاو «يبرعلا وحنلل ةيسيسأتلا ةرتفلا

 يف ةصاخ «ةرتفلا كلت سرد يف ةزراب ةدوجوم ميهافملا كلت دجي ء«ةيسيسأتلا

 نم يه ذإ ؛يوحنلا ركفلا يف ةليصأ اهنأ ىلع لدي 75 .هيوييس باتك

 يف ةاحنلا هلمعتسا ايف .”هحاضيإ أيس ام ىلع "يمالسإلا جهنملا" تايضتقم

 ةلمجل اًميظوت ناك لب «نانويلا مولعل ةمجرت نكي مل "ةيوحنلا ةيرظنلا" ءانب
 يملعلا ريكفتلا سسؤت تناك يتلا ةيفرعملا تاءارجإلاو ميهافملاو ئدابملا نم

 .نآلا ىتح هسسؤت تلازالو .رصعلا كلذ يف مالسإلا يف

 ناك دقف "يوحنلا ركفلا" ىلإ برست دق ناك نإ "قطنملا" نأ :يناثلا هجولا «

 فلز دنت [4وودكلا نضع ةقابض ف ةصاخو «تروخعلا نم هلق عع كلذ

 .يوحنلا سردلا يف ةقيرطلا كلت تضفر دقو .(ه785 :ت) ينامرلا دنع

 قاحسإ وبأ حوضوب هيلإ ريشي ام وهو «ةلوقملا هذه رص يفني ام

 هلوق وحن نم "حاضيإلا "هباتك نم عضوم ريغ يف (ها737 :ت) يجاجزلا

 وأ ءالوعفم وأ ءالعاف ناك ام -ةيبرعلا يف -مسالا" :ةيبرعلا يف مسالا دح يف

 )١(ينظر: 7ص ١.

 ا انلالا



 وحنلا سيياقم يف لخاد دحلا اذه .هب لوعفملاو لعافلا زيح يف اعقاو

 انلق امنإو .مساب سيل ام هيف لخدي الو «ةتبلأ مسا هنع حرخم سيلو .هعاضوأو

 نييوحنلا ضعبو نييقطنملا نألو ءملكتن هيلعو دصقن هل انأل ؛+برعلا مالك يف

 لاد .عوضوم توص مسالا :اولاقف ءوحنلا عاضوأ نع اًجراخ اًدح هودح دق

 الو نييوحنلا ظافلأ نم اذه سيلو .نامزب نورقم ريغ ىنعم ىلع قافتاب

 نم ةعامج هب قلعت دق ناك نإو «نييقطنملا مالك نم وه امنإو .مهعاضوأ

 ءانازغم ريغ مهازغمو ؛مهبهذمو نييقطنملا عاضوأ ىلع حيحصو «نييوحنلا

 ريثك نوكي نأ هنم مزلي هنأل ؛حيحص ريغ نييوخنلا عاضوأ ىلع اندنع وهو

 ةنورقم ريغ ةلالد ىنعم ىلع لدي ام فورحلا نم نأل ؛ءاسأ فورحلا نم

 .*"كلذ هبشأ امو "نكل"و "نإ" :وحن «نامزب
 رم" ىرخستلا سولاف قاف ةيوقطلا] نودع ءادخسال يتلا اذهب لاف دقو

 يذلا وه يقيقحلا ثنؤملا نإ" :ثنؤملا فيرعت دنع ةيلوزجلا ةمدقملا يف ءاج ام :كلذ

 )١( ص :رظنيو ء.غ؛ةص ءرحنلا للع يف حاضي الا 07-87.

 ينرعملا قسنلا ىلع ةليخد ةركف قطنملاب رثأتلا ةركف ربتعا دقف .هلك يمالسإلا ركفلا خيرات يف اّئاق ضفرلا انه لظ لب (؟)

 لب «نييقطنلا قيرط ىلإ نوتفتلي «نيملسملا راظن نم دحأ نكي ل'' :هللا همحر -ةيميت نبا لوقي «ليصأللا يمالسإلا

 7١ص ءقطنلا نوص ''اهداسف نوتبثو ءاهنوييعي اوناك ١فتاوطلا رئاسو ةعبشلاو ةيماركلاو ةلزتعملاو ةيرعشألا

 روصقو ةنكللاو .يعلا نم اهيف ام نوتيتيو ,قطنملا لهأ ةقيرط نوبيعي ؛نيملسملا راظن لازامو' :رخآ عضوم يف لوقيو

 نأ نوضري الو .كلذ ميوقن ىلإ اهنم برقأ يناسللاو يلقعلا قطنملا داسف ىلإ ابنأ نوتبثيو .قطتلا رجعو لقعلا
 .؟8اص ؛مالكلا نوص ''هنوداعي نم عمالو هنولاوي نم عمال ؛مهتارظانمو مهرظن يف اهوكلسيب

 ا اك أل



 ىلع اًبقعم (ه104 :تا نيبولشلا يلعوبأ لوقيف ”صاخشألا قئاقح ىلع لدي

 ؛دجلا اذه صضفري مث ””قطنملا ةعانصب .وحنلا ةعانص طلخي ءيوحن مالك اذه" :كلذ

 :ت :) يطويسلا لوقيو .””هباكترا يغبني ال امم هب سيلتلاو عئانصلا طيلخت" نأل

 ىتمو ؛يسرافلا هلوقي ام وحنلا" :قطنملاب وحنلا ينامرلا جزم ىلع اًقلعم (ه١0

 «ةيوسسسسو .ليلخلا تافلؤم هذهو !!؟قطنملاب جزمي وحنلا نأ سانلا دهع

 ."”كلذ نم ءيش اهيف دهعي مل .رهدب امهدعب نمو ءاهبيرصاعمو

 نم ريراقتلاو يشاوحلا باحصأ دنع -اضيأ -امئاق ءضفرلا اذه دجن لب

 ءاملعلا لازام" :(ه١51١١ :ت)ىيميلعلا نيسي خيشلا لوقي «نييوحنلا يرخأتم

 ةعانص يف ةيقطنملا ظافلألاو .دودحلا لامعتسا نوركنتسي اًثيدحو يدق نوققحملاو

 لاخدإو طيلختلا نم هتودعيو مذ غلبأ كلذ نومذيو .نونفلا رئاسو وحنلا

 ضعب دنع -هجتا هنوك نم يوحنلا سردلا يف هارن ام نأ :ثلاثلا هجولا ©

 ةيحانلا لافغإ عم «تاعيرفتلاو تاميسقتلا ةرثكو ءبعشتلا ىلإ -نيرخأتملا نم

 سيلف - رصعلا كلذ يف ةيمالسإلا مولعلا رئاسل ثدح ام وهو -ةيلامحلاو ةينفلا

 ١-١5" :ةيلورقلا ةيدقملا سرت(

 لخدأ نم ىلع راكنإلا :ثحبم .قطنملا نوص :اضيأ هل رظنيو 18١/7« ؛يطويسلل :ةاعولا ةيغب ()

 ش ٠٠ ١ص ءوحتلا يف قطنملا

 ١//19. «حيرصتلا ىلع يميلعلا نيساي خيشلا ةيشاح (:)

 سس ايت



 ناك لب ءنظي (ى ةيوخنلا ةفاقثلا ىلع "ينانويلا لقعلا موجه" ىلإ اًمجار كلذ

 نم فلسلا هفلخ ام عونتب ةيوغللا ةداملا عونتو ءرظنلا تالاجم عامستال كلذ

 نييشلا ىءرثأ لقعلا هينا ترك نأ ةبارغ ةلق ءاناحيحأ رانا ديمو ايعاعأ

 بيترتلا ىلإ جاتحتف .بعشتتو تارظنلا رئاكتت نيح ةصاخو ءميسقتلاو

 ءاهقغلا هنوك يذلا جهنملاب اًرتأت -اًضيأ -ناك كلذ نإ مث ءميسقتلاو قيقدتلاو

 وحنلا لقتناف «ةيوحنلا ةخاسلا ىلإ هريثأت دتما ىذلاو .مالكلاو لوصألا ءاملعو

 دنع ىرن ام وحن ىلع هتايلامج نايبو يبرعلا باطخلا ليلحتب ماتهالا نم كلذب

 باطخلا اذه نيناوق ةسارد ىلع بابكتالا ىلإ ةاحنلا نم ةتقبط يف نمو هيوبيس

 :-نصوصنلا ليلحت يف ةعور نم -اضيأ -كلذ لخي مل نإو '" .هطباوض عضوو

 دق ةينانويلا مولعلاو .ةفسلفلا تناك نأ .يلخادلا روطتلا اذه فداص دقلو"

 :ينعأ ءّيفرعم اًماظن ةسركم «ةيبرعلا ةيفاقثلا ةحاسلا ين اهمادقأ تبثت تذخأ

 هتحيتن تناك ام «يبرعلا ماظنلا نع فلتخت ريكفتلا يف ةقيرطو .ليلحتلا يف احهنم

 .”"نيماظنلا نيب مادطصالاو كاكتحالا

 نت دن

 لهأو راتتلا نم لك تامجه نبي ةبقحلا كلت يف يمالسإلا ملاعلا عوقو ىلإ -اًضيأ -عجار كلذ لعلو )١(

 ةيمالسإلا تاذلا تاموقم ىلع اظافح ؟تايلكلاو نيناوقلاب نومتبي ءمالسإلا ءاملع لعج امم هبيلصلا

 .ل””ص «نييبرعلا ةغالبلاو دقتلا يف «يلعسرألا رثألا :رظني .اهيشالتو اهعايض نم اًقوخ

 .”؟ص ءيبرعلا لقعلا ةينب (؟)

 ها ارث دل



 .سسمأ ىلع عضو دق «ةيبرعلا يف يوحنلا ريكفتلا نأ :لوقلا ةصالخف ءدعبو

 ماق يتلا طباوضلاو سسألل ةرياغم (ةيجولوميتسبإ )ةيجهنمو ةيوغل طباوضو
 سسألا كلت تضفأ دقو "ينانويلا وحنلا"وأ "يطسرألا قطنملا" اهيلع

 رهظي اليضفت ةيبرعلا دسج لع ةلصفم «تاحلطصمو دعاوق قإ طباوضلاو.
 .يبرعلا ناسللا نتم ىلإ رشابملا هجوتلا لالخ نم اهتاسق حضويو اهحمالم

 نمو ءجيسنلا اذه نم تاحلطصملاو دعاوقلا جارختساو .هجيسن يف لمأتلاو

 حلطصم وأ ءسيقم روصت نع اذه مجني نأ -اليحتسم نكي مل نإ -دعبتسملا
 نم ريثك ىدل .ةعئاشلا ةيديلقتلا تالوقملا كلت يف رظنلا ةداعإ لعجي امن هراعتسم

 !!يرورض ارمأ «ثيدحلا رصعلا يف يوحتلا ركفلل نيخرؤلا
 ملعأ هللاو .

 ه اي/ثككاد



 ةيفصولاو ةيرايعملا نيب يوحنلا ركفلا :ايناث

 نم ةمس '"ةيرايعملا" نأ .ثيدحلا رصعلا يف برعلا نيناسللا نم ريثك ىري

 تاساردلل ماعلا عباطلا ناك يذلا جهنملا وه لب ءيرعلا يوحنلا ركفلا تاس

 جهنم نم هدمتعي اب -"يرايعملا" حهنملا اذه نأ ءالؤه ىريو «ةيديلقتلا ةيوغللا

 -ناكمو نامزب رطؤملا ريظنتلاو ءريدقتلاو ليوأتلاو .ليلعتلاو سايقلا :ىلع مئاق

 ماكحألاو دعاوقلا نيب لصاوتلا ىرع مصف يف -نايحألا نم ريثك يف -ببست دق

 وهو .ىرخأ ةهج نم هلثمت اهنأ ضرتفي يذلا يوغللا عقاولاو .ةهج نم ةيوغللا

 :رظني) .رخآ هب نزاو :يأ :رانيدلا ريع :لاقيو .لبياكملا نم هب نزو :يأآ هب ريع ام :ةغللا يف رايعملا )١(

 .عيمجلا هنع ردصي نأو .نوكي نأ بجي ام ريرقت :انه هب دارملاو (ر ي ع :ةدام .برعلا ناسل

 يف هارن ام وحن ىلع .موهفملا اذه يف حلطصملا اذه -اميدق -يمالسإلا يبرعلا ركفلا مدختسا دقو

 ءرظنلاو ركفلا قرط :"ملعلا رايع''ب ديريو «يلازغلا دماح يبأ مامإلل ''ملعلا رايع"' :باتك

 ريغ .رابعلا دساف '' :اهدويقب ديقني الو ءاهب نزني ال رظن لكو ؛ةيلقع طباوضو ؛نيزاوم يه يتلا

 ءابطابط نبال "رعشلا رايع" باتك :هريظنو (0ةص .ملعلا رايع) "راوغألاو لئاوغلا نومأم
 دقانلا مهفلا لوبق يف ةلعلا"و ءاهساسأ ىلع رعشلا لبقي يتلا سسألاو طباوضلا :هب ينعيو

 رايع ) "هيفني ال هركتو .هلبقي امل هزازتهاو ءدنم حيبقلل هيفنو فيلع دري يذلا نسحلا رعشلل

 (١ةص .توقاي ناييلس دمحأ .د .ةيفصولاو ةيرايعملا نيب باثكلا :رظنيو ”ص :رعشلا

 يف .يناجرحلا رهاقلادبع مامإلا لوق نم همهقن ام وه -سايقلاو طباضلا :ىنعمب -''رايعملا"و

 .هيلع ضّرعُي ىتح هناحجرو مالك ُناصقن ُنِّيِبتي ال يذلا رايُمملا" :هنأ .بارعإلا

 ركنُي ْنَم الإ كلذ ركُي ال ل هج اس قنا رم يعسكر نار ال يذلا تابعو

 .7ةص .زاجعإلا لئالد ”هّسفن قئاقحلا يف طَلاَغ قالو هس

 تاونات



 لاكشأ نم الكش -مهرظن يف -اذه ناك دقو .هنع ةبيرغو «ةيئان ودبت اهلعج ام

 "يرايعملا" جهنملا اذه نوكي داكي لب يبرعلا يوحنلا ركفلا يف "ينانويلا" ريثأتلا

 ركفلاو ءامومع "ةينئانويلا" ةفاقثلا ريثأت ىدم تبثي نأ دارأ نأ ةجح

 نييوحنلا دعاوقف" ؛يوحنلا ركفلا يف ءصوصخلا هجو ىلع "يطسرألا"

 لامعتسالا ىلإ ال «قطنملا ىلإ دنتسملا لدجلا اهليبسو "'ةيرايعملا "'اهماوق
 ىنبي لب :هتدام نم هتدعاق ىلإ صلخي ال" يوحنلا ريكفتلاف-مث نمو ""يوغللا

 اهيلع ضرفيف .ةداملا ىلإ دمعي مث «ةيلقع تارابتعا نم ساسأ ىلع ةدعاقلا

 .5'" اهب لوقي يتلا ةدعاقلا

 ةلوقم نم ةيبرعلا مهئحب يف برعلا نيناسللا نم نوثدحملا قلطنا مث نمو

 لاجم يف -اوضفرف -ةئيدحلا تايناسللا تاهس نم 0-5 ىلا -5"' ةيقص ولا"

 )١( اص ءاجييهلا وبأ نيساي .د :دهاشلا ميوطت ف ةيوحنلا ةدغاقلا'رثأ .

 ا نموا نددرلا دع د ىودلا وعتلا ف ةيدقن تاسارد (9)

 د( يقر لقا نك وع رسوراللز ئرعللا ملعلا دي لع ريذل ا عيد يسب "يامر" موب

 :ت) دليفمولب يكيرمألا ملعلا دي ىلع ةصاخخو «برغلا يف روطت ام ناعرسو (م18377 :ت)ريسوسأ

 أطخلا لئام نع اًديعب' ءيه امك ةغللا فصو" :ىنعت .ةغللا ةسارد يف ةيرظن راصو 546

 كلت تاراعش مهأ نمو "ةيوغللا رهاوظلا ليلحت دنع ؛بابسألاو ىللعلا ىلع فوقولا وأ ءباوصلاو

 .مث نمو "اهنع هلوقي ءيش يأ لبقت الو :ةغللا نع لصألا ملكتملا هلوقي ءيش لك لبقا" :ةيرظنلا

 .تايناسللا سرادم ) "ةغلل ةيرظن دوجاو دع يف نمكت -نييفصولا دنع -ةحيحصلا ةيرظنلا نإف"

 لع بو قيس ةيضو عه ة نين نك دارت مغ ةعبرث «ترمام يرفع فلا روطتلاو قاتلا

 ب ةيثرابا



 ثحبلا نأ اوأرو «ةغللا نم "يرايعم" فقوم لك -يوحنلا ركفلا مهدقت

 ىلع ةجه يوغللا لضفي الأ :يأ "ةيرايعمل'"ب فصتي الأ يغبني" يوغللا

 بجي لب «ةيملعلا ريغ بابسألا نم ببسل ىرخأ ىلع ءادألا يف ةيفيك وأ .ىرخأ

 ردهيس هنإف الإو ”هتنودم'' يف درو ام لكل يعوضوملا فصولاب ىفتكي نأ

 ديعب يتاذ فقوم كلذب هل نوكيف .هنسحتسي ام ضرفيو دوجوم وه ام ريثكلا

 امبسح ةيوغللا قئاقحلا ررقي نأ وه ديحولا همه "يفصولا" جهنملاف ”"ملعلا نع

 اهوصأ ىلإ اهليلحتو ءاهرصانع ةفرعمب اهليلعت ةلواحم نود ةظحالملا هيلع لدت

 ال ,حيرشتلاك .فصولا تاعوضوم نم عوضوم" ةغللا نأل ؛اهنع تأشن يتلا

 ةلوقم برعلا نويناسللا عضو كلذبو ”"نوناقلاك .دعاوقلا نم ةعومجم

 هدبع .د ؛ثيدحلا سردلاو يرعلا وحتلاو لص :؛يزاجح يمهف دومحم .د ؛ةيبرعلا ةغللا

 امو ١؟ص :توقاي نابلس دمحأ .د ؛ةيفصولاو ةيرايعملا نيب باتكلاو ءاهدعب امو 7” :ص يحجارلا

 ثحب يف ةقيرط "يفصولا" جهنملا اذه نم دمتسن «يبرعلا ملاعلا يف ةثيدح- تاسارد تماق دقو (اهدعب

 "يرايعملا" مهجهنم ةاحنلا ىلع اوياعف ؛ليلحتلاو دقنلاب .ميدقلا يوحنلا ركفلا لوانتتو ءةغللا

 .تاداقتنالا نم ةلمج .ةصاخ ليوأتلاو لماعلاو ليال سايقلاو ؛ةماع «يرعلا وحنلل اوهجوو

 يف ةيدقن تاساردو .04و «44و هدص «ناسح مامت .ذ ملا ةيرايعملا نيب ةغللا :ةاثغ رظني

 ,74ا/ 7114 ال1771 .4 4 ١/ .بريأ نمحرلا دبع .د .يبرعلا وحنلا

 ةيناسللا تاساردلاو ةثيدحلا ةيليلخلا ةسردملا) :ثحبم «ةيبرعلا راطقألا يف تايناسللا مدقت )١(

 انا حلاض جالا نمح رلادبع .دذ (يبرعلا ملاعلا يف ةيلاحلا

 . اةذدص ؛نأسح مام .د ؛ةيفص ولاو ةيراسعملا نيب ةغللا ()

 هس 8



 بويعل ةصخلم' دعت يتلا "ةيرايعملا" ةلوقمل اًيرظنو اًيجهنم الباقم "ةيفصولا"
 ريغ ربكفتلا بئاوش نم صلختي مل يذلا «ةيبرعلا يف يوخنلا يركفلا ثارتلا

 اًريثك جرخأ امم ”"ةصاخ ةفصب يقطنملا يفسلفلا ريكفتلاو «ةماع ةفصب يوغللا

 ةلأسم نم مراص فقوم ىلإ ىهتناو «لوبقملا نودملا قاطن نم تالامعتسالا نم

 :نوري «ةيبرعلا يف 'يفصولا" جهنملا باحصأ ضعب نأ ىلع ؛يوغللا روطتلا

 داهتعاب «ةيوغللا رهاوظلا ليلحت يف اًيفصو ادب ميدقلا يوحنلا ركفلا نأ ه

 نم كلذ لكو "بارعألاب رشابلا لاصتالا"و "ةظحالملا"و "ءارقتسالا"

 "ةيرايعملا" ىلإ اوحنج -نمز دعب -ةاحنلا نكل ,”"يفصولا" جهنملا لوصأ

 :ةيوغللا: حاملا ءارقتسا نك اوفقوتوب «لوصألاو.كعاوقلا' ارهشو نأ .فعب

 نيتكرح" يوحنلا ركفلا خيرات يف ىرن اننإف .كلذبو "ةيرايعملا" تبلغتف

 وحنلاب يهتنتل ,يوغللا عقاولا نم تقلطنا «ىلوأ ةكرح :هاجتالا يتسكاعتم

 عقاولا يف يهتنتو ءوحنلا نم أدبت «ةيناث ةكرجو .ريياعملاو دعاوقلا ىلإ

 .”"دعاوقلا 07 هيلع صض رغتل .يوغللا

 .؟ مص «لاسح مامت .د ؛ةغللا يف ثحبلا جهانم )١(

 .2 اص ءرشب لاك .د .ةغللا ملع يف تاساردو ء”ا/ل 7” ه ص ء؛ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا :رظني )

 .7 ءهص ءشوكب ةمطاف .د ؛ثيدحلا يرعلا يناسللا سردلا ةأشن (5)



 اذه هيلع موقي امم اًريثك نأل ؛"يفصولا" جهنملا داور اودعي نأ نكمي نييفوكلا نأ ©

 :لالخخ نم كلذو "اه ريظنتلاو ةيبرعلا ةسارد يب مهجهنم يف ظحالم .حيهنملا

 لوق وحن نم ”يفصولا" جهنملا يف زئاكر يه يتلا نييفوكلا ضعب تالوقم -

 اذكه يأ" :لاقف ءبرعلا مالك ضعب يف "يأ" ءانب نع لئس اهنيح يئاسكلا

 اهب لاق يتلا لماوعلا ضعب ىلع هضارتعا يف ءارفلا ةلوقمو .”تقلخ

 .""لثمتي الو .رهظي ال اًلماع مويلاك تيأر ام" :نويرصبلا

 نوعسوي مهلعج امم .يداوبلا ىلإ لاحترالاو .برعلا مالك ءارقتسا يف مهعسوت -

 .ايناكمو اًينامز «ةيفرصلاو ةيوحنلا لوصألاو دعاوقلا هيلع ىنبت نأ نكمي ام ةرئاد

 يف -نويرصبلا هيلإ أجل ام ىلإ -بلاغلا يف -مهثوجل مدعو ءعومسملل مهمارتحا -

 .هرهاظ ريغ ىلع مالكلا لمحو ريدقتلاو ليوأتلا :ذيذشتلاو ءسايقلا نم -ةغللا سرد

 ىلع رظنلا يف نينيابتم نيجهنم ”كلس دق «يوحنلا ريكفتلا نوكي كلذبو

 داور ضعب مكح دقف ؛يلقع يرايعم :رخآلاو ىلقن يفصو :امهدحأ ءناسللا

 ظافلألا ديلوتو ةغللا عمج يف يلقعلا يرايعملا ٌدعبلا مهعبت نمو "ةرصبلا ةسردم"'

 .داهتجالاو .عضولاو «ةياو رلا باب اوقلغأف «ةيملعلا تاحلطصملاو ةيراضحلا

 ' ةفوكلا ةسردم'"' ءاملع كلسو .هب ساسملا زوجي ال ءكالصأ هيلع سيقملا اولعجو

 .١؟ - امص ءزومح حاتفلادبع .د .يفصولا جهنملاو فرصلاو وحنلا يف نويفوكلا :رظي()

 .47 /9 «ينج نبال ءصئاصتمللاو ل8 - الص ؟ءيفاريسلل ءنييرصيلا نيبوحتلا رابخأ :رظني (؟)

00 



 .سايقلا اوقلطأو ؛ةياورلا رداصم اوعسوف ؛ةيلقنلا ةيفصولا ةرظنلا مهعبت نمو

 ١ .""عضولا باب اوحتفو .بوتكملا ىلع عومسملا بلغو

 0 007 0 ظ

 يرغللا ركفلا يف "ةيرايعملا"و "ةيفصولا "ةيئانث تحرط اذكهو

 "ةيرايعملا" ةلباقم يف "ةيفصولا" وهو اهيهجو دحأ تبثي نأ دارملاو ؛ثيدحلا

 اذه هجوت يتلا ةيركفلا سسألا عم يلو .ميذقلا يوحنلا ركفلا اهب مستا يتلا

 :ةيلاتلا تافقولا حرطلا

 "ةيرايعملا" نأ نم -اهءاحصأ رظن يف -ةدمتسم حرطلا اذه ةيعورشم نأ )١(

 ريكفتلا لعو «ةماع ةفصب يوغل ريغ ريكفت لع يوحنلا ثارتلا يف ةمئاق

 فيز تبث دقو .ةصاخ ةفصب "تاينانويلا" رثأ وه يذلا يقطنملا يفسلفلا

 دمتسم «يوغل قطنم ىلع مئاق ةيبرعلا يف يوحنلا ريكفتلا نأو «ةلوقملا كلت

 ءايباطخ دوهعمو ءاهمالك يف برعلا ننس نم ىحوتسمو «برعلا ناسل نم

 نأب لوقلا نأ ىلع .”لماكتم يوحن باطخ سيسأت نم مهنكم دق كلذ نأو

 ثحبلا نارود عم -ىحضأ" دق «يوغللا سردلا يف حلصي ال "قطنملا"

 تاساردلا ةلجم «ناليجلا مالح .د .ةرصاعملا ةيبرغلا تايتاسللا يف يرعلا ثارتلا نم تايرظن )١(

 لد ١1586 ةنس ءكع كدلجم .هيمالسإلا تاساردلاو ثوحبلل لصيف كلملا زكرم «ةيرغللا

 ظ ١3ص

 17١. ص ءءارقتسالا ثحمبم :رظني (1)

 ب ىخظال ب



 يف "قطنملا"ب يكسموشت عفتنا دقف ؛لاب يذ ريغ اًرمأ -يوحنلاو يوغللا

 ةلصلا تاوذ مولعلاب عافتنالا نأ ينعي امن .ةيوغللا ةينيلل ةماعلا ةيرظنلا ءانب

 ناك ءاوس «نوثحابلا هب يمري .اّبيع -لاحب -نوكي الأ بجي ؛ةغللاو وحنلاب

 ءاوس .ديعقتلا ين ةرفاوتملا تايطعملل رامثتسا كلذ نأل ؛اٌثيدح مأ ءايدق كلذ

 -ىمادقلا انييوحن نأب لوقلاف اذهو “ يوغللا وأ 9 وحنلا ىوتسملا ىلع

 ليلعتلا ىوتسم ىلإ ةظحالملا ىوتسم نم .يبرعلا وحنلاب نوقتري اوناك انيح

 اًنكوم ةغللا نم اومَقو -هيبشلا ىلإ هيشلاو .ريظنلا ىلإ ريظنلا عمجو ءريسفتلاو

 ريسفت «يملعلا ثحبلا تايوتسم ىلعأ نإ لب .حيحص ريغ ءيملع ريغ

 ."اهفصو دنع فوقولا ال .ةفلتخملا ليلعتلا بورضب «ةرهاظلا

 دحأ تايثإ داريو ءحرطت ام اًريثك "ةيرايعملا"و "ةيفصولا" ةيئانث نأ (؟)

 :نيجهنملا الك نم بناوج يوغللا ثحبلا يف نوكي نأ زوجي ال هنأك ءاهيفرط

 تنطف «ةيبرعلا ةغللا بتك يف ترظن نيحو" :ناسح مامت .د /انذاتسأ لوقي

 دمتعي نأ هقح جهنم يف "ةيرايعمل" بلغت :وه ىوكشلا ساسأ نأ ىلإ

 .”"ادخأو الوأ 0: ىلا "؟ لع

 ١. ٠ ١ص فديع دراد .د ؛ةغللا يف ثاحبأ :رظني (؟)

 .؟ص ءةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغلثا ()



 ريغ «ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا اهيلع تماق يتلا «ةيئانثلا هذه نأ قحلاو

 اًلباقم حرطت ىتح "ةيرايعملل" اضيقن اجهنم تسيل "ةيفصولا" نأل ؛ءانبلا ةكمح
 ةغللا ملاعف "' ناعمتجي دق |همأ ليلدب "ميقعلا يفسلفلا لمأتلل ضيقن يه اهنإو ءاه

 يف اًيرايعم اًيفصو نوكي دقو ءىرخأ ةلحرم يف اًيرايعم ةلحرم يف اًيفصو نوكي دق

 ,يوغللا لامعتسالا مكحت ىتلا ةماعلا نيناوقلا ىلإ رظني امدنع اًيفصو ؛دحاو نآ

 يف يرجي امل اًجذومن ينبيو ءاهتادحو فصيو ءاهصئاصخ ئرقتسيو ءاهفصيو

 -اذهو ""ةغللا ملعت يف فصولا اذه جئاتن مدختسي امدنع اًيرايعمو ءاهلخاد

 يف ةصاخو «ميدقلا يوحنلا ركفلا يف حوضوب هارن ام -ةيرايعملاو ةيفصولا عامتجا

 ةيصخش دجنف ءاعم نيجهنملا مدختسي هيوبيس هيف ىرن ذإ "باتكلا" سسؤملا هصن

 اهتالامعتسا ءيرقتسيو ءاهللحنو «ةيوغللا ةداملا بناوج قطنتسي يذلا فصاولا

 ,”ةطباضلا هتالوقمو ءهباتك نم ةريثك عضاوم يف حوضوب نيب اذهو «ةفلتخملا

 لايعتسالا لقني وهف ؛ةيوحنلاو ءةيفرصلاو :ةيتوصلا :بناوجلا كلذ يف ءاوس

 نوكي نأب فتكي مل هنأ الإ ءانيمأ القن -مهسفنأ ةغللا باحصأ نع -يوغللا
 هيلا" قل رطتلاو" لووأنلا "وبا نلسلا" نإ كلذ ورا لن ينرعلا مالك اًكيفاو

 .؟الاص .«بودحي نيدلا رع .د .ةديدج ةيناسل ةءارق «يبرعلا يوحنلا لاونملا :رظني )١(

 ,؟ اُهُص «ليلخ يملح .د «يوينبلا ةغللا ملعو ةيبرعلا (1؟)

 :ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح :يىريهملا رداقلادبع .د .فصولاو ديعقتلا نيب هيوبيس ساتك :رظني (9)

 .ثحبلا اذه نم ص :رظنيو 1 ةص 0141/8 ةنس ء1٠عا

 مسا را دس



 نيبيو ءاهنع عفادي ةيوحن ةيرظن" لالخ نم هتدام ضرعي مث .بيكرتلل "ةقيمعلا
 ''ةنودملا'" فصو يف مدختسي نأ -اًضيأ -انه يهدبو .ةغللا مهف يف اهيلإ ةجاحلا

 ىنعيو .سايقلا عسويو .فوذحملا ردقي :هارن اذهو "ةيرظنلا" اهضرفت ريياعم

 .””تالامعتسالا نيب لضافيو .رهاوظلا للعيو .فينصتلاب

 نإ لب «هيوبيسب اًصاخ (يرايعملاو يفصولا)نيجهنملا نيب مزالتلا اذه نكي لو

 هئطخي ال اًيفصو اًبناج -هتيرايعم بناج ىلإ -مدقي هدادتما ىلع يوحنلا ركفلا

 :نيرمأ ىلع لدي اذهو .”فصنملا عبتتلا

 مادختسا نكمي لب ."ةيرايعملا"و "ةيفصولا" نيب ضقانت ةمث سيل نأ :الوأ

 لوقي .«كلذ يفو -هللا مهمحر -انؤامدق لعف امك «ةغللا ثحب يف اًعم نيجهنملا

 ؛رظغليو .68١ص «يكيلعب ريثم يزمر .د .يرجهلا يناثلا نرقلا يف ىوحنلا فينصتلا ريياعم نم )١(

 .١١ع ؛ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح ؛يريهملا رداقلادبع .د .فصرلاو ديعقتلا نيب هيوبيس باتك

 .دازون نسح ذمحأ .د ؛هيوبيس باتك يف يفصولا ججهنملاو ء176 -7١ةهص 9941/4 ةئس

 .ترقاي ناييلس دمحأ .د :ةيفصولاو ةيرايعملا نيب باتكلاو

 :مهوق وحن نم ءيفصو عباط تاذ يهو ءيوحنلا سردلا ين رشتنت "تالوقملا" نم ةلمج ظحالن ذإ (1)

 "درطم برع وه”و ''برعلا نم هانعمس اذكه"و "برعلا نم عمس هلك اذه"و ”ديج يبرع اذه"

 نع هتياورو هملعب قثث نم عيمج لوق اذه"و "برعلا نم دحأ هلوقب سيل هنأ الإ بهذم اذه"و

 سردلاو يبرعلا وحنلا :رظنيو .ثحبلا اذه نم ص "ءارقتسالا" ثحبم يف هنايب يتأبس امك "برعلا
 -ةهااص «يبرعلا وحنتلا يف يقصولا بناجلا رهاظم ضعبل عبتت هيفف ءيحجارلا هدبع .د .ثيدحلا

 .اهدعي امو ١١ص ءنيوز ىلع .د :؛ثيدخلا ةغللا ملعو ثارتلا نيب يوغللا ثحبلا جهنمو

 سل ىو ادع



 نم ريثكو ةغللا ءاهقف ىلع تيفخ يتلا ةقيقحلاو" :يدسملا مالسلادبع .د

 ديعص ىلع -نايمتنت ال ناتلوقم ةيرايعملاو ةيفصولا نأ مهسفنأ نييناسللا

 .ءيروصتلا زيحلا سفن ىلإ الو «يئدبملا قلطنملا سفن ىلإ -فراعملا ةفسلف

 اًمازل سيلو .ىرخألاب امهادحإ ةنراقم ىنستي ىتح ةدحاو ةعيبط نم اتسيلف
 ناتيركف ناترداصم امهف ؛قباطت وأ مداصت وأ زاوت نم ام ةقالع امهنيب موقي نأ

 ةرهاظلا سيماون هسسحت يف -يناسللا مزتلي نأف ءىرخألا نع امهاتلك ةلقتسم

 ىلع هنم فسعت نود اهصئاصخ ءارقتساو اهتتودم فصو -ةيوغللا

 حدصي نأ امأو .(يفصو) يرايتخا لاثتماو يجهنم فقوم كاذف لامعتسالا

 اذهو ؛طمدلا نع جورخ اذه نأب «لامعتسالا لاوحأ ريرقت يف يناسللا سفن

 (يرايعم) لاثتماو .يئدبم فقوم كاذف «ةغللا يف ةعضاوملا ننس عم قافنا ظ

 . .7"نيرمألا نيب ضقانت نم سيلو

 "يفصولا" :نيجهنملا همادختسا يف ميدقلا يوحنلا ريكفتلا نأ :اًيناث

 كن رت انك ينسازلا يوتا انآ نعم ؛ايمضي يزازي ناك ""يرايمألاو
 "ةظحالملا" باب نم ءيوحنلا سردلا لخدي ناك التم هيوببس
 ةراخ " ىسايقلا"و "ليلعتلا "و "ةنيعقتلا" تاي نمو ةةوات "ءارقعمالاو"و

 ىلع لمتشا ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا نأب ءلوقلل لاجم ةمث سيلف «ىرخأ
 أدت "ةيراعف" ةرتفو «ةايشعسالا رصع دنع فقت "ةيفصو" ةرتف :نيترتف

 )١( ص «تايناسللا يف ةيسيسأت ثحابم ”77.١

0007 



 مهسفنأ ةاحنلا دجو ؛دهاوشلا ديدجهت ضفرو «ءارقتسالا فقوتبو .هئاهتناب

 .دعاوق نم فلسلا هعضو ام لوح اورودي نأ ىلإ هيف اورطضا عضومب"

 ."”ناسح مامت .د انذاتسأ لوقي امك "ةغللا ةدام نع ال ءاهنع مهمالك اولعجف

 ام بسح ءايرايعم اًيفصو أشن -ةيسيسأتلا هتايادب ذنم -يوحتنلا ركفلا نإف

 دنع كلذ انيأر اك «ةيليلحتلا هتاقلطنمو ةغللا ةسارد يف هتطخ هيضتقت

 يف -ةحص االو ؛ةاحنلا نم لئاوألا ةقبط يف -اًضيأ-هارن ام وهو .”هيوبيس

 .يفصو :امهدحأ .ناهاجتا هلثمي ناك رحل ركفلا نأ نم لاقي امل -ييأر

 ءاج نم هلثمي .يرايعم :رخالاو .لئاوألا ةقبط نم ٌضعبو هيوبيس هلثمي
 5"! ىلا +

 نييفوكلا" نأب ءاعدالا -اًضيأ -اًحيحص سيل اهك .ةاحنلا نم مهدعب

 )١( الص «ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا - 8.

 موقي "اًيرايعم" مهضعب هاريف ؛هيوبيس ”باتك" ىلإ مهترظن توافنت نيثحابلا نأ بيرغلاو (؟)

 باتك نإ (رتراك)يسنرفلا قرشتسملا لاق ىتح ؛ةرهاظلا فصو ىلع ال .ةدعاقلا زاربإ ىلع هجهنم

 نم :نع القن)اًيميلعت باتك مدختسي نأ هعم حلصي داكي ال دح ىلإ ؛يرظن يرايعم هيوبيس

 بتك نم «؛ناسح مام .د هاري .ضيقنلا ىلعو ١( الص 48 شماه ءيوحنلا فينصتلا ريياعم

 ليبق نم الإ ةيرايعملا يف عقي ملو ءابياوبأ نم ريثك يف فصولا ىلع تماق يتلا ةليلقلا ةيبرعلا ةغللا

 نأ ىلع عجار ضقانتلا اذه لعلو (5ص ؛ةيفصرلاو ةيرايعملا نيب ةغللا :رظني)ريبعتلا يف عسوتلا

 ءاعم نيجهنم لاب حدصي "باتكلا" دجول ءامهالك لمأت ولو ءوه هراظنمب باتكلا ىلإ رظنب الك

 .ةيبرعلا يف يوحنلا ريكفتلا ةعيبطل اقفو

 - راع



 يفصولا جهنملا نولثمي نم -مهدحو -منه ءارقتسالاو ةظحالملا مهدامتعاب

 ظ ظ .ميدقلا يوحنلا ركفلا خيرات يف

 :امهدحأ .نيكلسم «ةيبرعلل هريظنت يف -اًيدق -يوحنلا ركفلا كلس دقف ءنذإ (0)

 متها "يرايعم" :رخألاو ءءارقتسالاو ةياورلاو عامسلاب ةاحنلا هيف متها "يفصو"

 اظل" رايبنع قفو برعلا مالك يف ةمكحتملا دعاوقلا ملكتمل ةاعارم ةرورضب هيف

 ريكفتلا ىلع بلغ دق -"رايعملا" -ريخألا نأ دجي لمأتملا نأ الإ "با 5 و

 يتلا ةيوحنلا ميهافملا نم ةلمج يف حضاو وه لب «هراكنإ نكمي ال رمأ وهو ,يوحنلا .

 ءأطخلاو باوصلاو ءنحللاو ققيلسلاو «ةحاصفلا) :لثم 5 ءوحنلا بتك ألمت

 :(يقطضلاوةوقلاو قاوطاو توجولاو هقودنلاو ةلارقلاو كار طألاو ةوكقلاو

 رهظي امك ءيوحنلا ريكفتلا "ةيرايعم" نع يرظنلا ريبعتلا يه ميهافملا هذهو

 :لثم «ةيوغللا ةداملا عم لماعتلل ةاحنلا اهدمتعا لئاسولا نم ةلمج لالخ نم كلذ

 يتلا «ةيئارجإلا تالوقملا نم ةعومجم كلذكو «"(ليوأتلاو «ليلعتلاو «سايقلا)

 .(عرفلاو لصألاو 51 لوقلا ءاهزربأو ءيوحنلا ةيرظنلا ءانب يف مكحتت

 :ةينآلا بابسألل ءيرايعملا جهنملا يوحنلا ركفلا ىلع بلغ اهنإو

 ةغل اهرابتعاب «ةيبرعلا ةغللا يف هترظن نم -هلوأ -قلطنا يوحنلا ركفلا نأ () ظ

 فصوب يفتكيف ءادياحم افقوم اهنم فقي نأ ثحابلا ىلع لهسي ال «نيد

 مو ءيهإلا يحولا ناسل تحبصأ يتلا ةيبرعلاب لزن ميركلا نآر قلاف ؛قئاقحلا

 .الا" -ا/7 «شوكي ةمطاف .د .ثيدحلا يبرعلا يناسللا سردلا ةأشن :رظني )١(

 تالا ع



 ام لك ءاقن ىلع ظفاحي رايعم عضو نم دبال ناك مث نمو ؛برعلل اكلم حبصت

 مكحتت .دعاوقلاو ماكحألا نم جايس لالخ نم ءاهيلإ بستنيو ءاهب لصتي
 امظنم ال ءوحنلا ماق كلذل" ؛لدبتلاو ريغتلا وحن -يعبطلا -ةغللا عوزن يف

 نمزلا سومانو .ةيوغللا ةسسؤملا نيب لعافتلا حومجل احباك امنإو .ةغلل

 وه -ةيبرعلا ةراضحلا خيرات يف -وحنلا نأب ررقن نأ زوجي كلذل ...يعبطلا

 زربأو ءاط ةمزالملا اهصئاصخ 5 فقوم وه اهنإو ءاهتاذ ةغللا نم ال .فقوم

 برعلا ىدل فرع ام ءوض يف ةصاخ '”'ةلاحتسالاو ريغتلا صئاصنخلا كلت

 هنأ الإ ةليلق صئاصخ تاذ تناك نإو ءىهو ءىحصفلا بناجب تاجهل نم

 ىلإ ةغللا عرفت يف ءرشبلا تاغل يف ةفورعم ةنس مواق يذلا رايعملا كلذ الول"

 ةغل حبصيف «ةينيدلا دهاعملا ف ىحصفلا يوزنت نأ عقوتملا نم ناكل .تاجم

 راصمألا تاجه هجتت نيح ىلع ,رئاعشلا.ضعب ىلع رصتقت «نيدلاب ةصاخ

 ةددعتم تاغل دلوي دق يذلا قالغنالا نم ديزي ام ىلإ ةلزعنملا يحاونلاو ندملاو

 ناك ام ردقب ءبرعلا مالك فصو ؛مهلغاش نكي كل مث نمو ؛"”"دمأ دعب

 اليلد نوكيف .""برعلا ةقيرط" ىلع يرجي ءجذومن مالك ةغايص «مهلغشي

 الإ نوكي ال اذهو :مهنم نكي مل نإو «ةغللا لهأب قحلي نأ «هعبتا نمل ايداه

 .ةيرظنب رطؤم «طباض رايعمب

 )١( ةاكص ؛يدسملا مالسلادبع .د «ةيبرعلا ةراضمحلا يف يناسللا ريكفتلا - 44.

 8١- 81١. ص .رودق دمحأ .د ؛ةيبرعلا ةغللا هقف ىلإ لخدملا (؟)

 تابوت



 .هتاذ يوحنلا لمع ةعيبط يف هترظن نم -اًيناث -يوحنلا ركفلا قلطنا اك (ب)

 ةهج نمو «ةغلل دعاوق عضي نأ ةهج - نم هيلع ناك ذإ ؛ةدقعم ةعيبط ىهو

 نم اهمامزب كسمي نأ عيطتسي ىتح ؛دعاوقلا كلت طبضت الوصأ ىرخأ

 .ريظنتلاو طابنتسالا لالخ نم ضعيب اهضعب اهتايطعم طبرب كلذو .تلفتلا

 ام دعيو «ريثكلا عئاشلاب متبي "رايعم" لالخ نم الإ نوكي ال ريظنتلا اذهو

 دعاوقلا ماقت نأ ءاهقطنم هه هم هاهو ةكللا ةميط هيضتق# اه[ ذه داش :ةاوس

 طلست كلذ يف سيلو «لايعتسالا يف ردانلا ىلع ال ءاهيف درطملا ىلع

 الإ لكشي ال يذلا ردانلا ىلع اهسفن ةغلل طلست لب «ةغللا ىلع "يرايعملل"

 قغللا ةطساوب مهافتن نأ ىلإ ليبسلا فيكف الإو «هباب يف درطا امل اًريسي اًءْرج

 !!؟لامعتسالا هل خضري رايعم ىلع اهرمأ رقتسي ملول

 تالامعتسالا نم ىربك ةعومجم نم دمتسي ةقيقحلا يف رايعملا اذه نأ ىلع

 ةلصلا ةتوتبم ةيلقع ضورف ةجيتن سيلو «ةكرتشم ةيوغل رهاوظ لكشي ام «ةدرطملا
 ال" نكلو «لايعتسالا نم قلطني -نذإ -يوحتدلاف -نظي اك -يوغللا عقاولا نع

 وهف ءاهنم ةماع نيناوق جاتنتسا مث ءاهفيصوتل تايطعملا نيب بيرقتلاب الإ نوكي

 .©"ددعلا ةدودحم دعاوق لكش يف همدقيل !نإو ءوه (ى هلقنيل ال لاهعتسالا لغتسي

 - ةقيقح -دوجوم رايعملا نأ ىلإ هترظن نم -اثلاث -يوحنلا ركفلا قلطنا امك (ج)
 قباسو «,فورعم هنأل ؛ةغللا ءاهقفو ةاحنلا راكتبا نم سيلف «ةغللا ةعيبط يف

 )١( ص ءيريهملا رداقلادبع .د ءيوغللا ثارتلا نم راثآو مالعأ ١56.



 عمو ؛ىلجعلا ةرظنلا ىدل رهظي الوأ .هب. حرصي ال نكلو .ةاحنلا دعاوقل

 اى اهلهأ نم ةغللا ناسنإلا ىقلتي نأ دعب -ةقيلسو اًوفع -اهيعاري وهف كلذ

 -يه لب .ةعومسملا ةلدألا نم اًماظن -طقف -تسيل ةغللاف ءامنوملكتي

 مث نمو -ةقيلسو اعبط -اهملكتي نم لك اهب لمعي لوصأو .نيناوق -اًضيأ

 دوجولا ىلإ ةوقلاب دوجولا نم رايعملاب جورخلا يه -نذإ -يوحنلا ةفيظوف"

 ."نويفصولا'' هلهاجت ام وهو '”"لعفلاب

 نأ يهدبو .ةغلل "ةيرظن" هتماقإ نم قلطني يوحنلا ركفلا نإف ءاريخأو (د)

 ليلحتلاو .حيحصلا مهفلاو ربدتلاو لمأتلا يف لقعلا لامعإ يضتقي ريظنتلا

 ليلعتلا نم جايسب ؛هلك كلذ ةطاحإو ءرئاظنلاو هابشألا سايقو طابنتسالاو

 بيكرت يه .ةغل ةيأ" ةغللا نأل ؛اهتاذ ةغللا ةعيبطو قفتي ام وهو «ليوأتلاو

 نم اًعون ريثي اهفصو ناك اذإ ةبارغ الف ء.عورفلاو لوصألا كباشتم .دقعم

 مهأ نم "رايعملا"ف ”"الماش اًيعوضوم نوكي نأ فصولل ديرأ اذإ ,ديقعتلا

 .هتاحلطصمو «هتارربمو هتفسلف يوغللا ركفلا يطعي يذلا "ريظنتلا" ناكرأ

 . 114 به تاتاسللا قف ةيجشات تسام(1)

 ىلإ ةثيدحلا ةيلاسللا تاساردلا تهبنا اذهلو ١« ١ص ؛يلوخلا يلع دمحم .د «ةيبرعلا ةغلل ةيليوحت دعاوق (7)

 ىلع فوقولل ءليلحتلاو ليوأتلاو ليلعتلا مزلتسيو .فصولا ىلع قدي ءاًدقعم ايلقع اًطاشن ةغللا دع

 ةلوقمل هدقنو :هئدايم ٍليوحتلا وحنلا هيلع سسأ يذلا قلطتملا وه كذ ناك دقو .ةكباشتملا اهتاقالع

 .يسرم دمحم اطع .د ؛نيرشعلا نرقلا يف يبرعلا ملاعلا يف يوحنلا سردلا جهانم :رظني "ةيفصولا"

 . ,ةااص ؛شوكب ةمطاف .د ؛يناسللا سردلا ةأشنو 77 7 *٠

 ب 841١ ب



 دعاوق ىلع هسيسأتب كلذو ؛هتاذ نايبلا قطنم ىلع "ةيلوقعملا" يفضي هنأ اك

 نم هل اًعارفإ .هنم يوحنلا ركفلا غارفإ ناك مث نمو ؛ةماع :ئدابمو ةيلك

 مدع يف رسلا هلعلو ؛"ةيفصولا" ةاعد هيلإ هبتني ملام اذهو «ةصاخلا هتيوه

 مهنم اًبناج نأ" كلذ ؛ةيبرعلل يوحنلا سردلا يف ةمساح جئاتن مهقيقحت

 وحنلا ةيرظن' اهيلع تماق ىتلا ئدابملا -ةداوه نود -حيرجتلاو دقنلاب لوانت

 كلتل الادبأ اومدققي نأ نود .ةلعلاو ؛ريدقتلاو «لماعلا ةيرظن :لثم "سرعلا

 نم اًبرض هيلإ اولصوت ام لعجي ام ,مهنم ليلق رفن ءانثتساب ءةرسفملا تاودألا

 .2:"الإ سيل دقتلا

 جهنملا ةاعد نم ريثك اهددري يتلا ةلوقملا كلت وهو .ريخخأ رمأ يقب (4)

 ةاحنلا لعج «يوحنلا ركفلا يف "يرايعملا" جهنملا ةبلغ نأ نم "يفصولا"

 رهاظم نمو .هتبسنو هلقن حص يذلا مهمالك يف برعلا ةتطخت نم نورثكي
 مالك فصو نم -نييوحنلا نم هريغو -هيوبيس دنع هارن ام مكحتلا كلذ

 سردلاف ؛"حبقلا"و "نسحلا"و "مهوتلا"و "طلغلا"و "أطخلا"ب «برعلا

 ءاًضرف اهيلع اهضرفي «دعاوقلا نم ةعومجملا" ةغللا عضخي ؛ميدقلا يوحنلا

 الأ يغبني ءأطخ وأ ءاذاش امإ ,دعاوقلا هذه هيلع قبطني ال ام لك لمجيو

 .”"ةنسلألا ىلع عيشأ ناك ولو .ماعلا لامعتسالا ةرئاد يف لخدي

 .١كص .ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا (؟)

 هس 4 ل ب



 مهف ءيسأ تاحلطصم نيتم ريغ ساسأ ىلع ةمئاق ةلوقملا كلت نأ قحلاو

 "أطخلا" تاحلطصملا كلت عبتت دقف ؛يكبلعب رينم يزمر .د هققح ام ىلع اهتلالد

 تبثي ام" ىلإ اًيهتنم ءافامعتسا عضاومو .هيوبيس باتك يف "مهوتلا"و "طلغلا"و

 ةحضاو دودحو .ةددحم ناعمب تاحلطصم مادختسا يف -هيوبيس أ هيد

 ال نكمأ !ثيح اهقيبطت يف هداهتجاو ةيفينصتلا هريياعم يف هعسوت نأ رهظُيو .اهنيب

 نمض .يوضعلا ءزجلاك امه لب ءاًدرو الوبق برعلا مالك يف فرصتي هنأ نايئعي

 نإ .ليلحتلا ىلإ حمطت لب .ضرعلاب يفتكت ال يتلا "ةيوحنلا ةيرظنلا" راطإ
 ةيبلاغلا يف ءاهيلإ راشملا تاحلطصملا الو «ةيفينصتلا هريباعم مدختسي مل هيوبيس

 ءاج لب ؛يرايعملا مكحتلا ضرغل ءاهعيمج اهيف نكي مل نإ ءاهتلثمأ نم .ىمظعلا
 .””هلو برعلا مالكب جاحتحالل هتطخ نمض اهب

 :يلي ام دجن "باتكلا" يف تاحلطصملا هذه ةكرح عيتتبف

 :اهلك "هباتك نم اعضوم رشع ةعست يف "أطخلا" حلطصم هيوبيس مدختسا :الوأ

 ءارآلا ضعب حلطصملا اذهب فصي ذإ :"ةيوحنلا ةيرظنلا" راطإ يف امإ

 :هلوق ,كلذ نمف هيلع سيقملا وأ ءلمعتسملا برعلا مالك رسفت ىتلا ةيوحنلا

 ...عفري ءىش رامضإ ىلع محرتلا نم ائيش عفري سيل هنأ معزف اما

 يأ نباو -هللا همحر -ليلخلا لوق وهو ءأطخ انرسف يذلا عفرلا نأ معزيو

 ١. 7ص «ىوحنلا فينصتلا ريياعم نم (1)

 د هس



 اذهو .فرصني ال هنأل ؛ةفرعم لعفأ نبا لك :سان لاقو" :هلوقو "””قاحسإ

 نود «نويوحنلا اهعنصي يتلا بيكارتلاو غيصلا ضعب هب فصي وأ .”"أطخ

 ىتلا مهدعاوق اهب نونحتمي ةاحنلا انعم نإ ةيوعلا ةيملا لعد

 .ةدعاقلا بيرقت اهالخخ نم نولواحي امك .ءبرعلا مالك ءارقتسا نم اهوماقأ

 وحن ؛ةضرتفملا غيصلا ضعب ىلع هقيلعت لثم كلذو ؛مهسايق ةحص ديكأتو

 "يرتفع" انتنيذا اوهضا(نإو لوقف "نانانثا""و ”تانانلا"و. ""ناتاعا"

 :تلقل ءاذ تلق ولو ''نيعبرأ"'ب اهنع اونغتساو "نانورشع'"' اوزيجي مل نيح

 هلوقت ال أطخ وهو .نوكي ال اذهو 2'"'نانانثا"و "نانافلأ'"'و "'ناناتئام"

 يأ -هتلأسو" :لعفلا ىلإ نامزلا ةفاضإ يف -هلوق «كلذ ريظنو '"برعلا

 ىنعم يف تناك ال :لاقف ؟ريمأ ٌديز نمز كاذ ناك ةنمزألا يف هلوق نع -ليلخلا

 دق ام ىلع ''ذإ"' نولخدي امك ءضعب يف هضعب لمع دق ام ىلإ اهوفاضأ ”"ذإ"

 ل ا رو تلو الاب اذه اورختل نو ليلو يظنون نظمي لد

 ناك“ 'يمأ ٌديز موي اذه نوكي" :تلق نإف . نإ" ةلزنمي نوكت ىتح ةنمزألا

 ديو اذإ اذه نوككي :لوقت ال كّنأل ؛برعلا نع سنوي كلذب انثدح .أطخ

 الا ءباتكلا )١(

 3457 ةال

 وا «ساتكلا و22(

 سل 8 ج



 امأو .لابعتسالا هب رج لو ءضرتفملا بيكرتلا اذه ئطخي هيوبيسف .*” "'ةيمأ

 بيكرتلا اذه نأ هنم مهفي الف "برعلا نع سنوي كلذب انثدح" :هلوق

 بابلا اذه نع ثدح سنوي نأ :دارملا لب ءاهمالك يف برعلا هتلمعتسا

 . .برعلا مالك يف هماكحأو

 لايعتسا نأ هيوبيس نيبيف "رثنلا ةغل"و "رعشلا ةغل" نيب قيرفتلا راطإ يف امإو

 يف لوقي .هيف برعلا هلمعتست ال :يأ ءرثنلا يف أطخ .رعشلا يف زئاج هجولا اذه

 ثيح "نإ"ب اهوهبش ؛نيّرطضم رعشلا يف اهب اوزاج دقو" :"اذإ"ب ةازاجملا

 مالكلا ين وهو ءرارطضا اذهف ...باوج نم اه دب ال اهنأو ءلبقتسي امل اهوأر

 وأ .برعلا ئطخي هيوبيس نإ :لوقلا زئاجلا نم سيل "ف مث نمو ؛"""أطخ

 .”"'الصأ لمعتسملا مالكلل "أطخلا" حلطصم مدختسي مل وه لب «ءارقلا ىطخي

 لب ءأطخلاب هنوفصي ال ةاحنلاف سايقلل اًقلاغ برعلا نع دراولا مالكلا امأ

 نإ ةرورضلا'" فروا رن قا ناك نإ "داذلا "ايد يرقلا ىيرقلا ق تقرع

 .يوحنلا ركفلا يف امههطباوضو ءامهموهثم امه ناحلطصم ناذهو ءرعش يف ناك

 :؟؟هنابب قابس اهل

 )١( قئاسلا ”/ 1١19.

 )( «.قباسلا 1 5١- 5 1.,

 ) )7#ةص .يوحنلا فينصتل هلا ريياعم نم ١.. ا

 .7” ١ ؟7/لص "سايقلا" ثحبم .: :رظتي(4)

 سع © يه ب



 نأ دجي "باتكلا"يف نيحلطصملا ةكرحل عبتتملاف "مهوتلا"و "طلغلا" امأ :اًيناث

 ههجو كايبو :هريسفت لب -نظي امك -برعلا مالك فصو اههب دصقي ال هيوبيس

 ءاج ام" :اهب داريو -يوحنلا سردلا يف -ناقلطي ناحلطصم امهف ؛هنع ردص يذلا

 نم وهو هيف ىنعم ةظحالمل رخآ باب ىلع هل المح ؛هباب ريغ ىلع برعلا مالك نم

 برعلا نم اًسان نأ ملعاو'' :هيوبيس لوق رهاظ وه (ى "اهمالك يف برعلا نئس''

 -هانعم نأ كاذو '"نابهاذ ديزو كنإ"و "نوبهاذ نوعمجأ مهنإ" :نولوقيق .نوطلغي

 ناك اذإ اًئيش قياس الو :لاق ابك ءمه :لاق هنأ ىرُيف «ءادتبالا -مالكلا ىنعم :يأ

 .توعد نم هعدا :نولوقي برعلا نم اًسان نأ باطخلا وبأ معزو' :هلوقو ,"”"اًيئاج

 رخآ تناك ذإ ةنكاس اهنأ اومهوت «مزجلا عضوم يف تناك امل امنأك ؛نيعلا نورسكيف

 يقلي ال هنأ ؛ةنكاس لادلا تناك ثيح اورسكف .مزجلا عضوم يف ةملكلا يف ءىش

 :ريهز لاق اك ءطلغ وه اهنإو «ةئيدر ّةغل هذهو ."ىتف اي در" :اولاق امك .نانكاس

 ” ايئاج ناك اَذِإ اًئيش قباس الو ضم ام َكِرْدُم سل أ نادت

 )١( «باتكلا 7/ 126.

 ) )7«قباسلا 4/ ١7١ ىلإ اهبسني ةراتو «هباتك نم رخأ عضاوم ةتس يف هيوبيس ةدروأ ءليوطلا نم تيبلاو

 ؛ينئاريسلا نبال فهيوبيس تايبأ حرش :رظنيو ءيراصنألا ةمرص ىلإ ىرخخأو ؛ريهز ١/ ءالا# -ال7

 .لوصألاو ١/ 2357ين وهو 2797ص ءريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرشو .707 /7؟ .ءصقئاصنلاو

 .يراصنألا ةحاور نبال ءاضيأ بسنيو :لاق «يمويلطبلا ديسلا نبال «لمجلا تايبأ حرش يف للحلا

 :ةنازنللاو  497١7 /4هجرخأ" :لاق دقو «يراصنألا ةمرص ىلإ ءيعمصألا نع الاقن ؛هتبسن ححصو

 .مدقت امك ءرخأ تس هنأ باوصلاو "رخأ عضاوم ةثالث يف هيوبيس

 سس 8 "خل



 يذلا .ريهز تيبب "طلغلا"ب هفصو امل .نيعضوملا نيذه يف رّظني هيوبيسف

 ىرجم نايرجي ءهدنع ”مهوتلا"و "طلغلا" نأ ىلع لدي امن "مهوتلا" ىلع هجرخم

 مهوق امأف" :هلوق. يف ,ةحارض "مهوتلا" ب "طلغلا"رسفي هنأ اك .اًدحاو

 يه امهنإو لا لا اومهوت مهنأ كلذو ؛مهنم طلغ هنإف "بئاصم'"

 :يأ -هدارمو"' :ماشه نبا لوقي مث نمو ""بواضم :اولاق دقو .3'ةلعفم"

 .همالك نم رهاظ كلذو "مهوتلا"ب هريغ .هنع ربع ام "'طلغلا"ب -هيوييس

 ءأطخلا ''طلغلا"ب هارأ هنأ :كللام نبا :مهوتو .ريهز تيب هداشنإ هحضويو

 ةقثلا تلاز -برعلا ىلع :يأ -مهيلع كلذ انزوح ىتم انأب هيلع ضرتعاف

 هلئاق نإ :ردان لك يف لاقي نأ ناكمإل داّردان اًنيش تبثن نأ عنتماو .مهمالكب

 امبرو" :ءارغلا ل وق .- ''مهوتلا '' ىنعمب "' طلغلا" مادختسا -هريظنو .”'"'طلغ

 ءزومهملا ريغ نوزمهيف ءزمهلا نم رخآ هعراض اذإ ءفرحلا يف برعلا تطلغ

 جلاب تأبل"و «تايبأب "يجوز تاير" :لوقت .ءيط نم ةأرما كعمس

 "000 ...”"؟نوطلغيف "؟قيوسلا تأ و

 هباتك يف لمأتملاف هيوبيس دنع "مهوتلا" ىلع لومحم "طلغلا" نأ نيبت دق ذإو.

 م نع جورخا هأنعم وعلا ةهدنع ''مهوتلا" نأ -اكش لبقي هيل ايي -كردي

 5 ً «سباتكلا(١)

 .417 /؟ .ريمألا ةيشاحب ينغملا (؟)

 569/١. «ءارقلل .نآرقلا يناعم (*)



 .مهنع ةغللا ذخؤت نمم عومسمو «ننسلا اذه نم وه امنإو «مهقئارطو برعلا

 -اًلصأ ةغللا عضاو لقن مل نإ -ملكتملا اهمكحي يتلا بيلاسألا نم" -نذإ -وهف

 اًعقوم عقاوو «ةغللا يف راس اهنع ئشانلا لامعتسالا نأو .يوغللا لامعتسالا يف

 "ههوتلا" عقوم انيب دقو -هب يرحف ..."ةماعلا ةيوحنلا ةيرظنلا "يف ءاّسح

 مدع ىلعو ءعضاوملا كلت يف "طلغلا" ىنعم مهف ىلع انفعسي نأ ؛هيوبيس دنع

 ”"برعلا نع ةلوقنم تالامعتسا نم اهنم ءاج ام دري هيوبيس نأ نظلاو .عرستلا

 "برعلا بيلاسأ" نم ”"طلغلا" هيلع لومحملا "مهوتلا" نأ دكؤي امو

 نآرقلا نم تايآ هيلع جرخي هيوبيس نأ "ررقتملا اهجهن"و "اهباطخ دوهعم"و

 نُكأَو ََقَدَّصَأَق ) لجو زع هلوق نع ليلخلا تلأسو" :هلوق وحن نم «ميركلا

 :ريهز لوقك اذه لاقف " « (© َنيِحِّصلآ َنِم
 ايئاج ناك اَذإ اًثيش قباس الو ىغَم ام كِرْذُم تسل نأ ادب

 يف اونبثأ دق مهنأكو «يناثلاب اوءاجف .ءابلا هلخدي دق لوألا نأل ؛اذه اورج امنإف

 اوملكت هيف ءافالو اًمزج نوكي دق هلبق يذلا لعفلا ناك املاذه كلذكف .ءابلا لوألا

 "طلغلا" نأ دكؤي اذهف '.اذه اومهوت اذه ىلعف .هلبق اومزج دق مهنأكو «يناثلاب

 ١. اص ؛يوحنلا فينصتلا ريياعم نم ()

 ٠١. :ةيأ .نوقفانملا :ةروس (<)

 .98 ص :رظني ءعضوملا اذه نايب ديزم يتأيسو 1١١٠١١. /7 ؛باتكلا ()



 .برعلا مالك ريسفت :اهب داريو يوحنلا سردلا يف ناقلطي ناحاطصم "مهوتلا"و

 ' .”وهيلع أطخلاو طلغلا تابثإ ال :يبرعلا وحنلا ةيرظن راطإ يف ههجو نايبو

 .ةيوغل رهاؤظلا ضعبل فصو نم -يوحنلا' سردلا يف عقي ام امأو :اًملان

 اهمكحت يتلا ةيضرفلا ماكحألا ليبق نم سيل وهف "حبقلا"وأ "نسحلا"ب

 أ نهب بت ابحقناو "برفلا مالك "ىلع ةيراج ماكحأ يه امنإو ”ةيرايعملا"

 :هلوقب .هدكؤيو .هيوبيس هيعي ناك رمأ وهو .ءادألا هوجو نم هجول مهحيبقت

 :هلوقو ."”'هورجأ امك هرجأو «بزعلا هتتسحتسا ام اذه نم نسختسا"

 هوجو نم مهنع درو ام لكو "هعضوم ءيش لك عضو ؛هورجأ امك هرجأف"

 تعضو يتلا عضاوملا يف اهعضتو ءبرعلا ترجأ امك ابيرجت امنإف" :ءادألا يف .

 ءهب عدت ل برعلا نأل" ؛هزاوج وأ «هناسحتسا ىلإ ليبس الف دري مل امو "”اهيف

 مو ..هتلقل برعلا تلاق" ولف ”"هزواجت مدعو .ايإ مهلا عتسا موزل بجوف

 سيل ؛هتبحتسيو اهجو راتخي نم نإف مث نمو ؛7"مهتعباتم نم دب نكي

 .ناسللا فيراصت بيججع نمانهو '" ةيرعلا نم عضرللاه لع اقتاعم ءىسوم وبأ دمحم . .د ءاتخيش لوقي مث نمو )١(

 0 دو ردا لو كارما "تنكس مث ترج تامهوتو هتسيح رطاوخ ىلع ظفللا ءانبو

 ا .7ا/ /7 «ساتكلا (؟)

 )( ءقباسلا ١/ ة1١١.

 اسود

 .187/1 ؛قباسلا (2)

 1 دادألا# فانا 50



 .نونسحتسملا مهو .نوملكتملا مه برعلاف ,.مهسفنأ برعلا لب .يوحنلا

 انلأسو'"' :هيوبيس لوقي مهولأس رمأ ةاحنلا ىلع لكشأ اذإف .نومّكحملا مهو

 هذه لثمب -ةاحنلا نإ :اذه دعب لاقي فيكف ”"هنقفاوي مهاندجوف .برعلا

 .!!؟هل الصأ مهسيياقم نولعجيو .برعلا مالك يف نومكحتي -فاصوألا

 ان انت

 ءاهلجأ نم وحنلا ماق يتلا ةياغلاو قفتي ميلس -يبأر يف -مجهتملاف ءدعبو

 ةيرظن"ل اقفو ءةغللا زاهج لخاد درطملا ماظتنالا أدبم ىقبت طباوض 0

 نم الإ نوكي ال اذهو "اهناسل يف اهجهنم"و "برعلا ةقيرط" ىلع ةمئاق ”ةيوحن
 ءانؤاملع هيلإ نطف ام ا!ذهو .عنتمي امو ءزوجي امو .بجي ام :ررقي رايعم لالخ

 وهو "'"اهميوقت نازيمو «ةيبرعلا نوناق" :هنأ .ةرابع زجوأب ءوحنلا اوفرع منيح

 ءميدقلا يوحنلا ركفلل مهدقن ناكف " يفص ولا" جهنملا باحصأ هيلإ هبتني ملام

 ايس ال -ملعلا ددبي يذلا ربكألا رطخلا نإ" :نوماس يرفج لوقي كلذ يفو

 .ةمات ةطاحإ «ةنيعم ةسردم ركفب ةطاحإلا نع ءرملا زجع يف نمكي ال -تايوغللا

 .””'هركف ىلع ةرطيسلا يف ةسردملا كلت حاجن يف نمكي ام ردقب
 ملعأ هللاو

 1724/1١. قباسلا( )١

 .١؟1//١ يىدتشقلقلل .ىشعألا حبص (7)

 .ح ص ةمدقملا هروطتلاو قباستلا «تايئاسللا سرادم (5)



 ةيرظنلا ةدحوو يوحنلا ركفلا :اًثلاث

 مل ةفوكلا نأ ىلع -داكت وأ -ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلل خيرأتلا بتك عمجت

 .ةرصبلا دجاسم يف جضن نأ دعب الإ اهؤاملع هب ملأ الو ءوحنلا ملع نم اًئيش فرعت

 .مهسرادمو هتاقبط فالتخا ىلع نييوحنتلا" نأو .هكلاسمو هجهانم تحضوتو

 .ةصاخ هيوبيس باتك يف لثمتملا ليلخلا ملع نمو .ةرصبلا نم وحنلا اودمتسا امنإ

 .ةفوكلا يف ةيوحنلا تاساردلا نأو "””يدادغبو يرصبو يفوك نيب كلذ يف قرفال

 سردلا تايادب عم الإ يوحنلا ريكفتلا يف اًرثأ وأ ءركذي اًئيش اهنم انيديأ يف دجن ال

 ىبحي ايركز يبأ هذيملتو (ه1417 :ت) يئاسكلا ةزمح نب ىلع دي ىلع يوحنلا

 يرصبلا -نيبهذملا نيب يوحنلا فالخلا أدب |هيدي ىلعف (ه1١/ :ت) ءارغلا دايز

 تفرع يتلاو .ءيئاسكلاو هيوبيس نيب ةريهشلا ةرظانملا كلت هزربأو -يفوكلاو

 نيب ةسفانم نوكي نأ ودعي ال" ةرظانملا هذه يف رمألا نأ ىلع ””ةيروبنزلا ةلاسملا"ب

 تناك دقف ...دحاو بهذمو .دحاو دلب نم نييرصب نيب هلثم ثدح دقو .نيملاع

 باحصأ نيب اهترثك :دحاولا بهذملا باحصأ نيب ةريثك (تارظانملا :يأ)

 ظ .5داص :يموزخملا يدهم ف ةق وعلا يونس

 ؛يطفقلل ةاورلا هابنإو 0 يريسلا نبا يلامأو ءةص .يجاجزلل ءالعلا سلاجم : رظني (5)

 ةلطان تادايز ةرظانملا كلت تاياور يف عقو دقو .؟ 9 /* .يطويسلل رئاظنلاو هابشألاو .8/7"8

 قيقحت :كلذ قيقحت يف رظني .ءارب هنم وه ام بارعألا ةوشر نم يئاسكلا مامالل اهيف بسنو «ةفيعضو

 تاساردلا ةيلك جم ءيواسيعلا فلخن نب فسوي .د «ةياردو ةياور ةيروبنزلا ةلأسملا ةساردب ةياغلا

 5 :: ها“ 7" ةدحس مآ .ء* رامسيد ها 65 ةدعقلا وذ ءآ 4ع يدب .ةيبرعلاو ةيمالاسإلا

 بس 4 يالا دل



 ايت وأ ءنايحألا نم ريثك يف اهيلإ نوعسي ءارمألا ناكو «نيفلتخملا نيبهذملا

 نب لالب ةرضح يف ءالعلا نب ورمع وبأو يمرضحلا رظانت دقف ءاغ عاودو تاسبالم
 ءارفلا" ناك ا! ”" ...عماجلا دجسملا يف هيوبيسو يعمصألا رظانتو «ةدرب يبأ

 الخ نكي ىل ذئئيح فالخلا نأ ىلع لدي ام ”"هبهاذم نم ريثك يف يئاسكلا فلاخي
 ناك ام ردقب ءاط ريظنتلاو ةغللا ةسارد يف اجهنم !مهنم لك: لكشي «نيبهذم نيب

 ظ .دحاولا بهذملا باحصأ نيب ىتح اًيدرف افالخ

 نخآ الكش فالخلا ذخأ ىتح يهتني يرجملا يناثلا نرقلا دكي مل نكلو '

 .يرصب :دلب ىلإ امهنم لك يمتني .نييهذم نع ثيدحلا ىلع هيف ءاملعلا حجيردو

 -”يأرلاو جهنملا يف قراوف نم امهنيب ام ىلع -شفخألاو هيوبيسف" يوك رخخآو .
 ليلخلا ءارآ هيلإ ةفاضم ءاّيرصب اًوحن امهدعب ءاج نم دنع امهوحن حبصي

 -7ص :ناولحلا ريخ دمحم .د .فاصنإلا باتكو نييفوكلاو نييرصبلا نيب يوحنلا فالخخلا )١(
 .اهدعب امو 4 هص .يناغفألل ءوحنلا خيرات نم :رظنيو 207

 .8/8ص .يوغللا بيطلا يبأل ءنييوحنلا بتارم (؟)

 .ةيبرعلا ءاملع ديس هدعي ناك ءارفلا نإ ىتح ؛هنومظعي اوناكو «نييفوكلا نم اًيرقم شفخألا ناك دقف (7)
 باوبأ حتف يذلا وه هنإ ليق ىتح ؛ةريثك لئاسم يف نييرصبلا فلاخخ دقو (©4 /؟ «ةاورلا هابنإ :رظني)

 ةقوكلا ةسردمل لوأ اًذاتسأ -هللا همحر -فيض يقوش /روتكدلا انذاتسأ هدع لب ؛هيوبيس ىلع فالخلا

 يتلا هئارآ نم ريثك يف هاعبات -اًضيأ -امهأل لب هبسحف هل اذملتت «ءارفلاو يناسكلا اهيماإ نال <
 ىلع ةرثعتم ىطخ :رظنيو .4ةنص «ةيوحنلا سرادملا "ليلخلاو هيوبيس ءارآ نم ةفئاط ضقن اهب لواح 0

 ظ ٠١0, -1 4ص :ةيقشمد فيفع .د «يبرعلا وحنلا ديدجت قيرط

0-0 



 ةسردم ىلإ يمتني تنب رخآ بهذمل اثم ءارفلاو يئاسكلا هفلخ ام حبصيو .سندويو

 وحن دسجت «هيوبيس باتك يف -ةماع ”ورصبلا يحي دسع اكو .ةفوكلا

 ضعب اندجو مث نمو 3 000 :نآرقلا يناعم اءارغلا يباتك يف نييفوكلا

 ور هني صلو وق كلا ىلع نوصرحي -ةقبطلا هذه نم -ةاحنلا

 ىاضلا لاب تيرس ا يي ب ل

 .ءارقلاو ' يئاسكلا هادا هناصتاب 5 يذلا (ه015 :ت)"بلعت

 ليلخلاو هيوبيس لاق" :لوقي ةرمف ةموصخلاو ةعرافملا دتع [ع ةايكعسالاو

 م” يئاسكلا : :ةفوكلا لهأ بهذو" :ل وي ى 8 و "اماحصأ و

 هذيملتو (هالالاا :ت )يسراقلا يلع وبأو (م8 :ت) يقاريسلا ناي االو

 نب ةلضافملا هداه ىلع حاحلالا دجن ىتح مهتقبط يف نمو ( ه5 :) ينج نيا

 اولظ دق ءالؤه ناك نإو |و ءعستت امهتشقانمو دادزت نييرصبلاو نييفوكلا ءارآ

 نيب ام نوفرعي مهف ؛دحاولا 55 550225 قورفلل نيعاو"

 نميه دقو .فالخ نم يئاسكلاو ءارفلا نيب امو «قورف نم هيوبيسو شفخألا

 0" ةمات هع باتكلا دة - مهيلع

 00 ؛نييفوكلاو نييرصبلا نيب ىوحنلا فالخلا(1)

 ١. ةةصو .# 5ص «؛بلعث سلاحي يظن

 به نيقوكلاو نيرضبلا ب ىوحتلا قالت(

 مس 1 ىو ا



 يف ءارآلا فالتخاب يعولا ىرن ىتح يرجهللا سماخلا نرقلا فصتتي ال مث

 ثيدحلا مامأ اتسفنا يرق 5 ودح عيضتو لاعم سمطنت داكت .,دحاولا بهذملا

 يف هلوصأو .هجهنمو .هبتكو «هتاقبطو .همالعأ اهنم لكل «نيلماكتم نيبهذم نع

 نيب فالخلا لئاسم يف تفلأ يتلا بتكلا كلت كلذ ةرمث ناكو .يوحنلا سردلا

 لايك ل "فالخلا لئاسم يف فاصنإلا" :باتك ءاهعسوأو اهرهشأ لعلو «نيبهذملا

 .“ (هدالال :ت) يرابنألا تاكربلا يبأ ب فورحعملا .دمحم نب نمحر لادبع نيدلا

 انف ا ا

 اذه نأ -يوحنلا ركفلل نيخرؤملا نم ريثك ىدل -ثيدحلا رصعلا يف عاش مث

 يرايعملا باطخلا" اهل ريظنتلاو «ةغللا سرد يف نينيابتم نيياطخ لكشي فالخلا

 ردي سك ىلا يئارقتسالا باطخلاو :ةرصبلا ةسردم هتجهتنا يذلا ىلوصألا

 .”"' نيمتلا ىلإ اًيعس .ةيرصبلا ةموظنملل ةرياغملا ةيركفلا اهتموظنم نم اًقالطنا ؛ةفوكلا

 ىلع موقي ةفوكلاو ةرصبلا نيب "يوحنلا باطخلا" نأ ءالؤه ىأر دقف

 يف يوحتلا ريكفتلا يف هب اًصاخ اًجهنم اههنم لكل نأ ىلع لدت ءصئاصخ

 طنم ىلإ -اه ريظنتلاو ةغللا سرد يف -اوئحل نييرصبلا نأ :هتصالخ «ةيبرعلا

 سس دود هققللا قطع نقركلا يك نيس قى ةيقنلنلا ةيلعسلا نلعلا

 «يناغفألل وحنلا خيرات نم :اهيقف فينصتلا أدب نم لوأو "يوحتلا فالخلا" بتك دادعت يف رظني )١(

 1١. -هةص ؛يناولحلل يوحنلا فالخلاو 45١-45 ص

 تاساردلا جم ءديس داعس .د .فالخلا لئاسم يف هتايعادتو يوحنلا باطخلا يف لصألا باحصتسا (1)

 .ةةصا+م5 ١ ٠٠ ةنم .«سرام - رياياها ؟؟ ١ ةنس ؛ةجحلا ود -لارش «!عءاجم .ةيوغللا

 هس ا يهل



 نيعراصتم دوجولل نيروصت لب .نيتفسلف نالثمي |هبراضتب مهو .رثألاو عامسلا

 رهاوظ -ةمات ةنامأ يف - سكعت ةآرم مالكلا اوربتعا دق نويرصبلاف" اًيرهوج

 نيناوقلا سفن مالكلا يف دجن نأ -نذإ -دبالف .تاروصتملاو ءايشألاو دوجولا

 صوعأ ةرصبلا داور هجاو اذكهو كّضيأ ةايحللو ةعيبطلاو ريكفتلل ةكرحملا

 امأ .صلاخلا لقعلا نيناوقو ةغللا نيناوق نيب لثاهتلا اذه وهو لأ .لكشم

 لهأ نع دراو دهاش يأو براضتي ال اهب: سايقلا لامعتسا اودح دقف نويفوكلا

 :"ةفوكلاو ةرصبلا نيب "باطخلا" يف نيابتلا كلذ رهاظم نم ناكو .":"'ةغللا

 يف يناسللا ريكفتلا :نع القن 7”١”ص "نابروك" قرشتسملل «ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات )١(
 ." "بص «يدسملا مالسلا دبع .د :ةيبرعلا ةراضحلا

 :كلذ يف رظني (9)

 0 .؟ 42 /ا/ «نيمأ دمحأ ذاتسألل .مالسأللا ىحض

 .اهدعب امو " 4 ةيص «يموزخملا يدهم .د ؛ةفوكلا ةسردم

 75 ٠ص ؛ءديسلا نم رلادبع .د - ةيوحنلا ةرصبلا ةسردم

 ١5. 4ص ءافيض يقوش .د -ةيوحتلا سرادملا

 . اهدعب امو ٌةاذص ء.ناسح ماع 1 .ءلرصألا

 . 175 ص ءرمع راتخم دمحأ .د -برعلا دنغ يوغللا ثحبلا

 :3؟ ص ؛ىحخا رلا هدبع .د -ةيوحتلا بهاذملا ف سورد

 .اهدعب امو ٠١ المص «باوتلا دبع ناضمر .د «ةيبرعلا هقف يف لوصف

 .؟ ؛ ةص :ةريدلا راتخم دمحأ .د ؛ءارفلل نآرقلا يناعم لالخ نم يفوكلا وحنلا يف ةسارد

 .0 8ص هروب يد -مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات

 هس 15 شي خادم



 برعلا نم الإ اوذخأي ملف ءبرعلا نع ةياورلا يف نوددشتي اوناك نييرصبلا نأ ه

 دقف «نويفوكلا امأ :ةماهتو زاجحلاو دجن يداوب نونكسي نيذلا .ءءاحصفلا

 لئابقلا نعو ءرضاوحلا نكس نع نوذخأي اوناك مهنإ ىتح ؛كلذ يف اولهاست

 ىلع نويرصبلا هب رختفا امو" :يطويسلا لاق ءاهتاغلب نويرصبلا ذخأي ال يتلا

 متنأو .عيباريلا ةلكأو ءبابضلا ةشوح نع ةغللا ذخأن نحن :اولاق نأ نييفوكلا

 .”"خيماوكلا ةعابو ءءاوشلا ةلكأ نع اهنوذخأت

 مالك نم عئاشلا ريثكلا ىلع مهسايق اونب دقو "سايق لهأ" اوناك نييرصبلا نأ

 هل نوضقتي الو ؛ةمذ هل نورفخي ال "عاس" لهأ اوناكف «نويفوكلا امأ .برعلا

 هولعج .لوصألل فلاخم ءيش زاوج هيف اًدحاو اني اوعمس"' اذإ اوناكف ؛اًدهع

 .ذاشلا تيبلا عمسي يئاسكلا ناك"ف "””نييرصبلا فالخب .هيلع اوبوب ,و هالصأ

 .”"هيلع سيقيو ءالصأ هلعجيف ؛ةرورضلا يف الإ زوجي ال يذلا

 :نيقباسلا نيرمألا ىلع بترت دقو 0

 .17 ص «يديبزلا مساج .د -يبرعلا وصنلا يف سايقلا ©

 ١8. ةص ؛دوعسلا وبأ رباص .د -ينج نبا ىلإ ليلخلا نم يبرعلا وحتلا يف سايقلا *

 .اهدعب امو ”5 خص «نيساي لآ نيسح دمحم .د .برعلا دنع ةيوغللا تاساردلا »©

 . الص «نيرشعلا نرقلا يف يبرعلا ملعلا يف يوحنلا سردلا جهانم ©

 )١( ؛حارشنالا رشن ضيف ص٠ 1١81-1١١6.

 .١١ةةص ءقباسلا (0)

 ,.؟ "ص «.ةاعولا ةيغب (70)

 هس ؤ و"



 يف رثك اك .تارورضلاو .ردانلاو «ءليلقلاو ؛ذاشلا :نييرصتبلا مالك يف رثك نأ ه

 ؟كلذ مهدنع لق نيذلا 00 اًفالخ :ريدقتلاو «ليوأتلا 506 ظ

 .داهشتسالا يف هيلع مهليوعتو ءارثنو اًرعش «برعلا نع درو ام عيمج مهوبقب |

 ام اًريثك هباحصأو وه" :ءارفلا نع جارسلا نبا لوقي .دعاوقلا عضوو

 مهو" :ةماع نييفوكلا نع نايح وبأ لوقيو ""ةذاشلا ءايشألا ىلع نوسيقي

 .يطويسلا هصخل ام وهو .”"برعلا ذاوش مالك عابتا ين نييفوكلا نم عسوأ

 لك ىلإ نوتفتلي ال مهنأل ٍ؛اًسايق حصأ نييرصبلا نأ ىلع اوقفتا" :هلوقب

 .5"ةياور عسوأ نويفوكلاو .ذاشلا ىلع نوسيقي الو (عومسم

 ذاشلا ىتح -اعيمج .-اهه: اولمعف ؛ةينآرقلا تاءارقلا يف نويفوكلا عسوت»نأ »

 نييرصبلل افالنغ :مهماكخأو محهلوضأ نم اديك هنم ءاجام لع اوذقعو اهتم

 مهوصأل اهوعضخأو .ةيوغللا صوصنلا رئاس نم مهفقوم اهنم اوفقو" نيذلا

 اوضفر اهابآ.امو ؛هولبق -ليوأتلاب ولو -مهلوصأ اهنم قفاو اف .مهتسيقأو

 تاياورلا نم زيشثكب جاجتحالا اوضفر امك .ذوذشلاب هوفضوو هب جاجتجالا ٠

 1 .5”"اقيلع ساقي الو .ظفحن ةذاش اهودعو ةب وغلل 1

 ,؟ 0/5 ءلوضألا(١) ١

 .15 5/7 «يسلدنألا نايح وبأ ل ءبرضلا فاشترا (0)

 1١. ؛ةص ءحارشنالا رشن ضيف (")

 ١ ١. الص .ةفوكلا ةس رده (4)

 - !؟ ىا“ د



 لقعلا ىلع اًئاق ةغللا نع اًديعب ءاعنطصم نييرصبلا دنع ناك ليلعتلا نأ :

 نوهركي اوناك نيذلا نييفوكلل افالخ «ةيوغللا ةرهاظلا ريسفت يف قطنملاو

 صوصتنلا ريسفت يف لخدتلاب اه نوحمسي الو «ةفسالفلا بيلاسأ عانطصا

 .هحورو ؛يوغللا صنلا كلف يف رودت مهللع تناكف ؛ةيوحنلا رهاوظلاو

 .نويرصبلا هيف عقو يذلا سدحلاو «.نيمختتلاو ءلحمتلا نع ةديعب

 .نيتلقتسم نيتسردم دوجوب عىبنت «ةلقتسم ةيجهنم ىلع لديام هلك كلذ يفو

 0# 5 ظ

 سردلا يف اًدلاث اًباطخ كانه نأ ىلإ مهضعب بهذف ؛دتما دق رمألا نأ الإ

 سابعلا وبأ -يرصبلا «نيبهذملا ءاعز ىقتلا ثيح "دادغب" يف رهظ «يوحنلا
 سابعلا وبأ -ىفوكلاو -يرصبلا وحنلا لثمم (ه1780 :ت) دربملا ديزي نب دمحم

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف .يفوكلا وحنلا لثمم ( ه 791 :ت) ىيحي نب دمحأ

 تحقالت كلذبو «نيبهذملا الك نم اودافأ .نورخآ ةاحن ممل ذملتو ءيرجهملا

 يمس ام حقالتلا اذه نع أشن ىتح أدبي يرجه لا عبارلا نرقلا ناك امو .(ملوصأ

 ؟نييفوكلا فقوم نم اًبيرق عامسلا نم اهققوم ناك يتلا "ةيداذغبلا ةسردملا"ب

 فقوم اهباحصأ دنع هلف .سايقلا امأ .مهدنع ةجح اهفالتخا ىلع تاغللا نأل

 ةسارد هسردتو «.هلمأتتو «لاثم لا يف رظنت يهف ءيفوكلاب الو يرصبلاب وه ال

 "نويرصبلا" ناك نإف «ةينآرقلا تاءارقلا نم مهفقوم كلذكو .ةضيفتسم

 ال "نييدادغبلا" نإف ءامتالع ىلع اهنولبقي "نويفوكلا"و ءاهنم ذاشلا نوضفري

 كح "للا ىرأ ع



 مث نمو ؛صيحمتلاو ثحبلا ءانع ىلإ ءوجلو .ةشقانم دعب الإ اهنم اًئيش نوضفري

 .”"مهتسردم" دودح تلكش . راكبأ ةيوحن ءارآ مه ناك

 يتلا "ةيسلدنألا ةسردملا" :هلثمي عبار "باطخ" دوجوب ىدانف ؛مهضعب عسوتو

 "فيرشلا يوبنلا ثيدحلا"ب داهشتسالا ةرثك :اهزربأ ءاهزيمت تامس اهل ناك

 .”"يوحتلا ديعقتلا يف ريسيتلا ىلإ ليملاو .ةيوحنلا للعلا نم ليلقتلا ىلإ هاجتالاو

 يف ةيوحنلا ةسردملا" :وه سماخ "باطخ" دوجوب نيثحابلا ضعب ىدان اك

 نوتملا عضوو .قطنملاو وحنلا نيب جزملا :اهتامس زربأ نم ناك يتلا 'ماشلاو رصم

 .بارعإلا ىلإ ةقئاف ةيانع هيجوتو «ةيوحنلا تاموظنملل حورشلا ةرثكو .ةيوحنلا

 .”"'ةيرعشلا ٍدهاوشلاب مامتهالا ةدايزو .ةيوحنلا زاغلألا ةرثكو

 ل /

 باطخلا يف عونتلا اذه ةيمست ا ا رع اميف -نوثدحملا جرد دقو ءاذه

 "ةفوكلا"و ”ةرصبلا" :سرادم سمخ -مهدنع -يهو "سرادملا"ب يوحنلا

 ءايئاهن وأ ءاتباث سيل ددعلا ناك نإو *"'ماشلا ورصم"و "سلدنألا"و "دادغب"و

 )١( «ينسح دومحم .د «يرعلا وحتلا خيرات يف ةيدادغبلا ةسردملا :رظني صلا١١- 14٠.

 6 -الص «يتيفلا رداقلادبع .د يرجها عباسلا نرقلا لالخ نم يوحتلا سلدنألا بهذم صئاصمخ :رظني (1)

 .4485 -44 ١ص .مركم لاعلادبع .د ؛ماشلاو رصم يف ةيوحنلا ةسردملا :رظني (*)

 ظ :الثم رظني (4)

 .يواطنطلا دمحم خيشلل .ةاحنلا رهشأ خيراتو ءوحنلا ةأشن -

 لا ا



 ريياعملا بايغو «مهائيب ددعتو ءةاحنلا فالتخا لظ يف «دايدزالل حشرم وهف

 -  «نارمأ انهو ."ةسردملا" اهيلع موقت يتلا لوصألا ددحت ىتلا

 م .دلوم ثدحم رمأ «نييوحنلا تافالخ ىلع "ةسردم" حلطصم قالطإ نأ :الوأ

 :اوناك لب .همالعأو يوحنلا ركفلل مهخيرأت دنع ىمادقلا انؤ|ماع همدخمتسي ٠

 وأ "ةرصبلا لهأ" :اولوقيف د يبيع سد ءاعيلا ارم نا امه.

 ."نويفوكلا" وأ "ةفوكلا لهأ" :هريظنو "نويرصبلا"
 هت ىبخلا يوغللا .يلع نب دحاولادبع بيطلا يبأ هلئثع هدجت ام وهو -

 بتك نم ائيلإ لصو ام لؤأ وهو -- "نييوحنلا ٍتتارم'"' :هباتك يف (ه

 برعلل ملع الو" :هلوقب «نييفوكلاو نييرصبلا نع هثيدح متخ دقو -تاقبطلا
 لهأ لزي ملف" :لوقيف «دادغب يف وحنلا نع ثدحتي مث 2”"نيتنيدملا نيتاه يف الإ

 ىلع ةفوكلا لهأ بلغو ءاّبيرق دادغب ىلإ ملعلا لقتنا ىتح ءاذه ىلع نيرصملا
 اورخافتو .ةذاشلا تاياورلا يف سانلا بغرو .مهومدقف كولملا اوثدحو «دادغب

 سدا

 هنتي قوق ويارا نيرانكاو ع

 .يثيدحلا ةييدخ .د «ةيوحنلا سرادملاو -

 .يحجارلا هدبع .د ؛ةيوحنلا بهاذملا يف سوردو 2

 .يجرجنسلا ىفطصم .د ؛ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض يف ةيوحتلا بهاذملاو -



 .عورفلا ىلع اودمتعاو .لوصألا اوكرتو .تاصخرتلاب اوهابتو ءرداونلاب

 :ت)يفاريسلا يلع نب نسحلا ديعس يبأ دنع كلذ ريظن ىرن اك .""ملعلا طلتخاف

 ."نييرصبلا نييوحنلا رابخأ" هباتك يف (ه" 48

 بهذم"و "نييرصبلا بهذم" :اولوقيف "بهذملا" ىلإ مهوبسني نأ امإو ه

 لعف نم لوأ (ما"48 :ت)يديبُرلا نسحلا نب دمحم ركب ابأ لعلو "نييفوكلا

 ىسوم يبأل هتحرت يفف "نييوغللاو نييوحنلا تاقبط" :هباتك يف كلذ

 لاقو "”نييفوكلا بهذم ىلع ءوحنلاو ةغللا يف اًعراب ناك" :لوقي «ضماحلا

 ...نيبهذلا فرعيو «نيلوقلا ظفحي ايفو ايرصب ناكو" :ناسيك نبا نع
 ديدش يرابنألا نب ركب وبأ ناكو ...رثكأ نييرصبلا بهذم ىلإ هليم ناكو

 طبضي ملف ؛طلخ :لوقي ناكو .هل صقنتلاو ,ناسيك نبا ىلع بصعتلا

 95 ميدنلا نبا هلعف ام وهو .””نييرصبلا بهذم الو .نييفوكلا بهذم

 ءايسأ" مهنمو «نييوحنلا نع "تسرهفلا" هباتك يف ثدحت انيح (ه6١

 .0"نييهذملا اوطلخ نم نييوغللاو نييوحنلا ءاملع نم ةعامج

 .اهسفن ةحفصلا «قياسلا(١)

 . 1 امص .نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (؟)

 .9١ل) ١- ل١ ص ءقباسلا (7)

 . ل ست «تثس رهفلا (4)

 ب 95 150 د



 ”"بهذم" حلطصم بناج ىلإ "ةسردم" حلطصم رهظف «نوثدحملا ءاج مث

 ىحض"' هياتك يف لوقيف .نيمأ دمحأ ذاتسألا ءكلذ ىلع نيقباسلا داورلا نم ناكو

 تاقنو فيوم ةرصبلا وحن جو م1 98سم هش 8 يذلا - ”مالسإلا

 ..ءارقلاو يئاسكلا :هاذيملتو .يساؤرلا رفعج وبأ اهسأر ىلعو "ةسردم" ةفوكلاب

 لكل راصو .."ةرصبلا ةسردم'' رظانت '"'ةفوكلا ةسردم'' نيحلا كلذ نم تأدبو

 نيب ةيملعلا ةيبصعلا هذه نأ رهظيو «ةقرف' لك هيلإ زاحنت ملع "ةسردم"

 مث ""'نيدلبلا نيب ترهظ يتلا ةيسايسلا ةيبصعلا ىلع ةسسؤم تناك ”نيتسردملا"

 بلغ ىتح «نيثحابلا مالقأ ىلع "بهاذملا"و "سرادملا" :ناحلطصملا محازت

 لوانتت ثوحب ةدع تماقف «ةنسلألاو مالقألا ىلع ىلوتساف "سرادملا" حلطصم

 لوقنملا ””ةسردم" حلطصم اهنم لك ىلع قلطيو «ةنيعم ةئيب يف يوحنلا سردلا

 حلطصم مدختسا نم لوأ مه نوقرشتسملا ناكو «ةيبرغلا تاساردلا نم انيلإ

 يناملألا قرشتسملا دنع كلذ دجن امك "بهذم" حلطصمل اًديدج اًلباقم "ةسردم"

 .خزبيل يف عبط) ”ةيوجنلا برعلا سرادم" يف اًباتك فلأ يذلا (لجولف)

 )١( ءمالسإلا ىحض ”/ 1914.

 :نم لك دنع ابك (؟)

 . "وحنلاو ةغللا ةسارد يف اهجهنمو «ةفوكلا ةسردم'" :هاروتكدلل هتحورطأ يف يموزخملا يدهم .د -

 ."ةيوحتلا ةرصبلا ةسردم" ريتسجالل هتحورطأ يف ديسلا نمحرئادبع .دو -

 ."يبرعلا وحنلا خيرات يف ةيدادغبلا ةسردملا" :هاروتكدلل هتحورطأ يف ءينسح دومحم .دو -

 . ماشلاو رصم يف ةيوحنلا ةسردملا" :ريتسجالل هتحورطأ يف مركم ملاس لاعلادبع .دو ب
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 دقو" :يبرعلا وحنلا خيرات نع هثيدح يف نارلكورب لراك لوقيو "م1877 ةنس

 نمو .نويفوكلاو ءنويرصبلا :سرادم ثالث ىلإ ةاحنلا بهاذم ةيبرعلا ءاملع مسق
 (لياف) قرشتسملل عبت ميسقتلا اذه يف وهو "””دادغب ءاملع نم نيبهذملا اوجزم

 .”"ةيفوكلا ةسردملا"و "ةيرصبلا ةسردملا" :نع ثدحت يذلا

 # ا #ا #

 تاعامج" ةاحنلا فَّنُص اهساسأ ىلع يتلا ريياعملا يف انيابت كانه نأ :اًينا

 خيراتو تاقبطلا بتك يف لمأتلاف ؛اًثيدح "سرادم"و ءاّيدق ”بهاذمو

 رسم ا موقي ناك ةاحنلا فينصت نأ دجي ةاحنلا

 وأ ؛ةيرصبلا ةئيبلا ك ؛ةنيعم ةئيب يف ,.يوحنلا سردلا :هب ىنعيو «يفارغج رايعم ه

 .ةصاخ ةيملع ةلالد ةيأ يناكملا طابترالا اذهل نكي ملو .ةيدادغبلا وأ «ةيفوكلا

 ةداملا اهليلحم يف فلتخت يتلا ةيوحنلا تاغايحجلا م ىنعيو .يبهذم رايعمو ©

 ةعامجلا كلت ىنبتتو «لئاسملا نم ةلأسم يف اًيأر ةعامجلا هذه ىنيتتف «ةيوغللا

 وحنلا ةيرظن" ءانب يف ىببتت ةعامجلا هذه نأ كلذب ىنعي نأ نود .رخآ اّيأر

 :كلذ ىلع لديو .ىرخألا ةعامجلا لباقم يف اًسسأو اًهاجتاو ءاّجهنم "يبرعلا

 تناك «ةنيعم ةيوحن ةعامج ىلع -مهدنع -قلطت تناك امك "بهذم" ةملك نأ

 .؟ ةص ءيناقلشلا ديمحلادبع .د .ةغللا ةياور :رظني )١(

 .17585-- «يبرعلا بدألا خيرات (؟)

 .7//1717 ءقباسلا عجرملا (7)
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 بهذم :نولوقيف ءاهسفن ةعابجلا لخاد درف يوحن يأر ىلع -كلذك -قلطت
 نع يديبزلا لوق كلذ نمو ...يئاسكلا بهذمو «ءارفلا بهذمو ءشفخألا

 1 هقلاخ قب لف يوم 5 ناك هنإ «يلاقلا يلع يبأ

 :يأ -هبهاذم نم نجبي" :ناك هنإ :جاجزلا نع لاقي اممو '”"نييرصبلا

 .”"'اهيف أطخلا ىلإ هبسن .ءايشأ -برطق بهاذم

 سرادم" ىلإ هيف ةاحنلا تال نآذ «ثيدحلا ي رهلا سردلا يف نأ

 زياتت يتلا "”لوصألا"و "جهنملا" فالتخا :وهو .دحاو رايعم ىلع مئاق ةددعتم

 لك صئاصخ نع نوثحبي اوذخأف .ىرخألا ريالا عم ام ةسردم 359

 الدق "بهتنا حلطصمو و «ءيش اذن .اهمالغأا نعو :فيلأتلا يف "ةسردم

 قلطي ام نإ" :يئارماسلا لضاف .د لوقي "كلذ ريغ معز نمل اًقالخ ءرخآ ءيش

 يتلا سسألا -أ ." حاون ثالث نم هيف رظني نأ يغبني " ةيرباعا ' حلطصم هيلع

 لئاسملا ثيح نم -ج .تاحلطصملا ثيح نم -ب .ثحبلا لوصأ يف اهعبتا

 .1؟ 7ص .يديبزلا تاقبط )١(

 )١( ءيرهرألل «ةغللا بيذبت ١/ ١"7.

 يفرم ' ةملك نأ ىلإ (11- ١ هص ؛ةيوحنلا سرادملا)اهباتك يف تبهذ يتلا «يثيدحلا ةجيدخ 5 لكعار

 ""ةسردملا'"ف .يفارغج ىنعم ىلع مئاق دحاو رابعم ىلع ناموقت ذإ ؛"بهذم" ةملك هيدؤت ام يدؤت

 صاخ دحوم جهنم مهمضأ ءاوس ةنيعم ةئبب يف اًيوحن اًسرد اونوك نيذلا ةاحنلا ةعومجم :ينعت اهدنع

 .مهقبس نم جهنم ىلع اًينبم ناك مأ :ةلقتملا ةفورعملا هدعاوقو هلوصأو هسسأ هل مهب
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 "عبت يهف الإو .ةصاخ "'ةسردم'' .يهف كلذ لك ين تلقتسا نإف .ةيفالخلا

 :نارمأ كلذ ىلع لديو

 :اهنأب "ةسردملا" نوفرعي "ةيوحنلا سرادملا" نع اوثدحت نيذلا «نيثحابلا مظعم نأ ه

 ةهبج اهنم فلؤي ءصاخ جهنم ال نوكيو .رظنلا ةهجو يف كرتشت «نيسرادلا نم ةعامج"

 اذإ" الإ "ةسردملا“ نوكت ال مث نمو ' ” دحوملا يأرلا طابرب اهدارفأ طبتريو «ةيملع

 .”"'"صاخ عباطب اهجهانمك تزيتو «ل وصألا تقسانتو ,فادهألا اهيف تدحوت

 زياتت يتلا صئاصخلا نوسملتي اوناك ةيوحنلا ”سرادملا" نع اوثدحت نيذلا نأ ©

 ةسردملا هذه يف "يوحنلا باطنخلا" عونت نوتبثيو .ىرخألا نع ةسردم لك اهب

 وأ ."ةيوحن سرادم" دوجو نع مهثيدحل ةيعورشملا اوطعي ىتح ؛اهريغ نع

 يئاسكلا نوك ةيعورشم نايب لا .د لوقي .ةنيعم ”ةسردم"

 اه ةسردم .هتسارد بيلاسأو .هجهنمب يئاسكلا نإ" :ةيفوكلا ةسردملا 55

 دقو «نيرثأتم ذيمالتو ارثؤم اذاتسأ الإ ةسردملا تسيلف ءاهتازيمبو ءاهصئاصخ

 .*”اًديدج اًجهنم هيلإ لوصولل اوجبنو ءدحوم ضرغ قيقحت ىلع اوعمدجا
 انف ان ذل

 )١( ةاص «يوحنلا ينج - نبأ ١.

 ا .د «برعلا دنع يوغللا ثحبلا :رظنيو ؛؟ 3”ص ؛برعلا دنع ةيوغللا تاساردلا (1)

 . 7١ه ليلخ يملح .د يبرعلا وحنلا خيرات نمو 97ص .يراصنألا يكم دمحأ .د ءارفلا ايركز وبأو

 .7/- -ةاص ؛ماشلاو رصم يف ةيوحنلا ةسردملا (9)

 ْ ١٠١. ص ؛ةفوكلا هسردم (4)

 سس ١9 خااس



 رك نار قاحتلا فيضت و نيدجلاو يادقلا ريباغم نو قرفلا نيف دق ناو

 «سسأو .جهنم 508 ردملا" نوك :ىلع ةمئاق ثيدحلا رصعلا يف "سرادملا"

 دوجو ىوعدل ديحولا رايعملاف .ى رخألا "سرادملا" نع اهم زاتمت «تاهاجتاو

 ."ةيرظنلا" يف فالخلا وأ "جهنملا" يف فالخلا :وه نذإ يوحنلا ركفلا يف "سرادم"

 كلت مايقل ةيعورشم يطعي ام ةيبرعلل يوحنلا ريكفتلا يف له :انه لاؤسلاو

 ركفلا عم ةعيطق ةسردم لك يف يوحنلا ركفلا لكش له :رخآ ىنعمبو ؟سرادملا

 ؟"ةفوكلا'" و ''ةرصبلا"' :نييريكلا هيتسردم يف ةصاخو ؟ىرخألا سرادملا يف يوحنلا
 :ةينآلا قئاقحلا ىلع فوقولا نم دبال اذه نع ةباجإللو'

 هنأ ىلع 18 يدق -يبرعلا وحنلا خيرات يف "نوثحابلا عمجي هاك الوأآ

 الف ,”يوحنلا ليلحتلا يف نييفوكلا جهنم. حضوي لماك باتك يأ انيلإ لصي م

 مت امنإو "دربملل بضتقملا" باتك وأ "هيوبيس باتك" عراضي «باتك مهل فرعي
 :لالخ نم ؛ةيوحنلا مهئارأ ىلع فرعتلا :

 اهسأر ىلعو .ةغللاو وحنلا اياضق اهنيب نم «ةفلتخم تاعوضوم تمض يتلا مهبتك ضعب -

 .بلعت '"سلاجم"و ؛يرابنألا نبا ركب يبأل "دادضألا"و «ءارفلل '"نآرقلا يناعم" باتك

 .الص «يزاجح يمهف دومح .دةيماسلا تاغللاو ثارتلا ءوض يف نراقم يخيرات لحخدم :ةيبرعلا ةغللا مع :رظني )١(

 ردص .ذاتسألا :وهو ؛نيثدحملا نيثحابلا دحأ هفلأ باتك وهف "يفوكلا وحنلا يف نوما" باتك امأ (؟)

 هعبطو «راطيبلا ةجهب دمحم .ذاتسألا هيلع قلع دقو (ه744١ :ت)يلوبناتسإلا يوارغنكلا نيدلا

 .ثارتلا بتك لالعن نم نييفوكلا ءارآل صيخسلت الإ هيف سيلو .قشمدب يملعلا عمجملا
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 نود .وحنلا لئاسم يف نييفوكلا ءارآ تببض يتلا ءلاوطلا حورشلا بتك -

 يأرلا اهيف بسني وأ ءأطخ مهيلإ بسنت دق يتلا «ءارآلا كلت صيحمت

 .هسغن بهذملا لخاد فالخ هيف نوكي دقو .مهعيمجل

 ىلع فوقولا مت اهالخ نمف -فاصنإلا باتك ةصاخو -يوحنلا فالخملا بتك -

 يتلاو ةيوغللاو .ةيفرصلاو .ةيرحنلا .مهبهذم لوصأو «نييفوكلا ءارآ نم ريثك

 .مظنم قسنم لكشب ضرعت نكت ملو .نايحألا نم ريثك يف اًدارطتسا يتأت تناك

 ا طيح لن

 ىتح -يفوكلاو .يرصبلا :نيبهذملا نيب ةلصاف ةقيقد دودح كانه نكت مل :اًينا

 نييفوكلا وأ ءنييرصبلا دجن انك لب -مهسفنأ "سرادملا" ب نيلئاقلا دنع

 نم لوقي نم -نايحألا نم ريثك يف -دجنو «ةدحاولا ةلاسملا يف نوفلتخي

 :يموزخملا يدهم .د لوقي .سكعلاو ءام ةلأسم يف نيبرصبلا يأرب نييفوكلا

 نكي مل :ةيفوكلا ةسردملا سسؤم هنوك نم مغرلاب ,يئاسكلا نأ نظلا ربكأو"
 ناكف «نييرصبلا هخويش راثآ نم صلختلا عطتسي مو ءاصلاخ اًيفوك هوحن
 نب ليلا :ىئاوبود < مهتفاوب.ناكوب تتاعابكاو يهتازآ نع ريك لخ كيب
 ."”دعب نم اهيف نويفوكلا هفلاخ «ةريثك لئاسم يف -ةصاخ دمأ

 ف زن خل

 .برعلا دنع يوغللا ثحبللا) هباتك يف - هللا همحر - رمع راتخم دمحأ .دانذاتسأ هعمح ام :رظنيو ١ ١ص ةفوكلا ةسردم(١)

 .ىرخألا بهاذملا ىلإ اهيف مهضعب مضناو ؛دحاولا بهذملا باحصأ اهيف فلتخا لئاسم نم (17-177؟ةص

 نا د



 ' نأل ؛"ةيوحنلا سرادملا" دؤجو ةيعورشم لع اليلد "فالخلا"درجم سيل :اًهلا

 ملغ نتاع تيك ذا تاج اةالغب نكي يد ىرعسلا سردلا دقي بفؤتلت

 اًقالخ -نايحألا نم ٌريثك يف -ناك لب ءىرخألا ةسردملا مامأ "ةسردم” لك

 5 ليلخلا هديش فلاغ ناك يوسف ةدهاولا ؟ةسردملا" لعاو نمو

 "يلق الإ لوصألا يف هفلاخي ملو ؛تايئزجلا يف" هفلاخ دق ناك نإ دع

 ةناور كل هيلو فريقا نه الآ ينقل يرضزلا وهو" مرسلا نإ ةاكو
 لوصأ فلاخو .نييفوكلاو شفخألا لئاسم ىلع لوع دق ءهدعب وحنلا

 :وعللا :سبللا 8 لوقي [ك ءءارفلا ناكو "ةريثك لئاسم يف تيرخلا

 ' .5"هبهاذم نم ريثك يف يئاسكلا فلاخي"

 ةرصبلا نيريبكلا نيبهذملا نيب ةصاخو -فالخلا لئاسم يف انرظن اذإ اننإ مث

 ظ 0 :اندجو -ةفوكلاو

 ءاطلخ "فاصنإلا" باتك يف ةّضاخو "نيبهذملا" ىلإ اهنم ريثكلا ةبْسن فق نأ ه

 فتااللا" يرطب نارعا عدس هديا وب مي

 0552 526 يدهم .د «دمحأ نب ليلخلا (1)

 مااص «يرابتألا تاكربلا يبأل .ءابلألا ةهرن )١(

 لئاسملا نم ئرقتسا ام عومجم نم /؟ 05 براقي ام نأ :نيسح تعفر نيسح .د ركذي اذه يفو فباص نيوغللا بنارم (؟)

 دنع ةيوحنلا لئاسلل نم ئرقتسا ام عومجم نم 7١/ براقي ام نأو .اًضعب مهضعب هيف فلاخ .نبيرصبلا دنع ةيوحتلا

 1١ ةصو.؟ *الص ةيوحنلا تاساردلا يف عامجإلا 'رظني .يفوكلا بهذلل لعتاد كلذك فالخ هيف ثدح نييفوكلا

 ا د



 نم ريثكلا نأ ىلإ اًيهتتم "فاصنإلا باتكو نييفوكلاو نييرصبلا نيب يوحنلا

 رداصملا" نع دعبو «تاكربلا يبأ ةقد مدع نع مجان ةيفالخلا لئاسملا هذه

 نم ريثك يف ةرصبلا ةاحن فقاوم نع فلتخت ال فقاوم نم اهيف امو .ةيفوكلا

 فالخلا لئاسم نم ريثكف ؛نيبهذملا نيب فالخ اهنأ ىلع اهضرع ىتلا .لئاسملا

 مو .ةيفوكلا ءارآلا مهمهف ءوس وأ .ةلقنلا لهج نم يه اهنإو ؛ةيفالخ تسيل

 :مهامس نم ماهوأ نم هلقن امل اقيفلتو اعمح الإ اهيف تاكربلا يبأ لمع نكي

 نم ال ؛تاكربلا بأ لمع نم فاصنإلا يف نييفوكلا ةلدأو .قيقحتلا لهأ

 اك نييدادغبلا لئاوأ لمع نم الو ؛لياف ىأر امك ؛نيرخأتم نييرصب لمع

 .”"فيض يقوش /روتكدلا ىري

 ةقدو ءاهتحصب انملس اذإ .تاكربلا وبأ اهعمج يتلا فالخلا لئاسم انعبتتب اننإ مث 0

 فينصت :نع مجانلا فالخلا لثم ) عورفلا يف افالخ اهنم اًريثك دجن -هجهنم

 ىلع مهقافتا عم ؛لماعلا ريسفتو -العفو اًمساو «ءانبو اًبارعإ تاملكلا ضعب

 (ًيدقت اهئازجأ بيترتو «لمجلا ءانيو -تاودألا ضعب لمعو هب لوقلا

 -ةصاخلا تالاعتسالا ضعب زاوجو -اًعنمو اًيوجوو اًراوج ءاريخأتو

 تاملكلا ضعب روذج يف ثحبلاك :ةيوغللا لئاسملا ضعب يف مهفالخو

 ليوأتلا يف مث (اًبيكرتو اًدارفإو «ةلالدو ءاطبض ءاهتيئبب لصتي امو اهتلاصأو

 نآرقلا ناعم لالخ نم قوكلا وحلا يف ةسارد"' :هتحورطأ يف ةريد راتخم دمحأ .د-اضيأ- هقتح اموهو.؟47لص ؛يروحلا فالخل(١ ١

 .77-577 ص :رظني ءاهفالخت ءارغلل .نآرقلا يناعم يف .نييفوكلا ىلإ ت بسن يتلا فالدلسا لئاسم نما يثك نأ تبثأ دقت ”ءارغلل
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 ريثك يف -افرصنم ناك "ةيوحنلا بهاذملا" نيب يركفلا دوهجملاف ؛ليلعتلاو

 ادغ ىتح ؛اهنم ديدجلا فاشتكا ىلإ يعسلاو «للعلا نع ثحبلا ىلإ -
 يف فالخ هنأ ينعي امن ."ةاحتلا نيب فالخلا يف ةيساسألا ناكرألا نم "ليلعتلا"

 لالدتسالا يف ءاوس -نويفوكلاو نويرصبلا -مهف ؛ةدحاولا ةيرظنلا راطإ

 ' .هنايب قأيسام ىلع« ا :لوضالاج

00 00 

 افالم كانه نأ نم د. وعلا وعلل نيضر ولا نع رتك ىدل تريعت "هنأ ءاكاز“

 ضافتسا امو «عئاشلا زيثكلا ىلع مهدعاؤق نونبي نيذلا نييرصبلا نيب "جهنملا" يف

 ؛ذوذشلاب هومر وأ هولوأت هفلاخي |ب مهوصأ نم لصأ مدطصا اذإف ءبرعلا مالك نم

 هيف ادحاو اًنيب اوعمس ول" نيذلا نيفوكلاو .””غومسم لك ىلإ نوتفتلي ال مهنأل"
 ديب هؤاول مهبهذم"ف «”" .هيلع اوبوبو ءالصأ هولعج لوصألل فلاخت ءيش زاوج

 نم لصأ ضقن ينوكلا ىلع نومي .ادهع هل ضقني الو «ةمذ هل رفخي ال عامسلا

 ام 05 ."” عومسملا حارطا :كع نوي الو عقارك نم ةدعاق فسنو .هلوصأ

 يا دما ماقأ و لصألاو" ف .يموزخملا .د هصخالب

 ./8ص ء.يريهملا رداقلادبع .د «ءيوغللا ثارتلا نم راثآو مالعأ :رظني )١(

 ١١. ؛فاص «حارشنالا رشن ضيف ()

 ١١. ة ة ص «قباسلا 0)

 ,.اأا!ةهءوأ -4ج ؛ءقشمدب يملعلا عمجملا جبم ؛يوازلا هط ءوحنلا يف ةرظن (؟)

 هس ”#١ اد



 .ذاشلا ىلع سايقلا :نييفوكلا بهذم نأ نم حارتقالا يف ءاج ام وه نيبهذملا نيب

 فرع انه نمو .””رهاظلا اهفلاخ يتلا ةديعبلا تاليوأتلا عابتا :نييرصبلا بهذمو

 لثم يف اوطروتي مل ."عامس لهأ" مهف نويفوكلا امأ ؛"سايق لهأ" مهنأب نويرصبلا

 يف مهجهانم نأو "' .بيعملاو ءيدرلاو ذاشلاك .توعن نم نويرصبلا هيف طروت ام

 .ايلبقو ايناكمو اينامز ةعسوتلا يف نييرصبلا عم تفلتخا عامسلا

 :هوجو نم رظن هيف اذه لك :لوقأ

 دق -نييفوكو نييرصب -ةاحنلا نإف ؛ةقيقد ريغ -ةقيقحلا يف -ةقرفتلا هذه -أ

 يف برعلا عامسو :ءارقتسالاب ةيوحن وأ تناك ةيفرص ىلوألا مهوصأ ىلإ اولصوت

 ناعقي ال اهنأل ؛سايقلاو عامسلا نيب ةلباقملا نكمي ال" هنأ ىلع ءاهريغو .يداوبلا

 ىلع يوحنلا دمتعي نأ نكمي الو .نوفلتخم نييوتسم ىلع امنإو دحاو ىوتسم ىلع

 صوصتنلا عمجو ةيوغللا ةداملا لقن ىلع مئاق عامسلاف ؛رخآلا نود امهنم دحاو

 .اهليلحتو «ةنودملا هذه ين رظنلا ىلع مئاق سايقلاو «ةنودملاب ىمسي ام سيسأتل

 نيرصنعلا نيذه نود يوحنلا لمعلا روصت نكمي الو ...اهيلع ءانبلاو

 الو .برعلا نع لوقنملا دوجو نود سايق الو ليلحت الو سرد الف ءنيلماكتملا

 .”"صوصنلا نم ةفلؤم اقالآ غلب ولو ءاّوحن برعلا نع لوقنملا اذه عنصي

 .؟"4ةص :ةقوكلا ةسردم )١(

 . 5" ص (ةغللا يف ظافلألا ةيمنت قرط) هباتك يف سينأ ميهاربإ /روتكدلا هلاق (؟)

 ةفاقثلا يف فالتخالا ديلاقت رمتؤم قزح نسح .د «ةيبرعلا ةيرظنلا ةدحوو يوحنلا فالتخلا (7)

 . 1 اص ؛7* ٠7 ةنس «تيركلا ةعماج «بادآلا ةيلك «ةيبرعلا
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 ءايهنيب رئاد وه لب .ةدحو عامسلا ىلعالو .هدحو سايقلا ىلع اّثاق سيل وحنلاف

 وحلا ءارلعلا ىضعب لقينا" يوك نداوعيسوتلا نايج وبا لرقيدكلل5 قو

 :لئاسلا لاقف ءال :لاقف ؟هيلإ بهذي ام عيمج يف سايقلا رمتسيأ :هل ليقف «ةغللاو

 .يردأ ال :لاقف ؟ببسلا | :هل لاقف .ال :لاقف ؟كلذ عيمج يف سايقلا رسكتيف

 ."" عضوم يف هنم عزفيو ءعضوم يف هيلإ عزفي سايقلا نكلو

 يف نوقيضي الو «برعلا نع ةياورلا يف نوعسوتي نييفوكلا نأب لوقلا امأو -ب

 نم "”'حارتقالا" يف ءاج ام ىلع اًدامتعا «نييرصبلا فالخب «ناكملا الو نامزلا

 ريغف «لئابقلا يفاب نم اهادع ام نيكرات 5 لئابق نم ةغللا اوذخأ مهنأ

 ةصاخو -نييرصبلا بتك يف درو ام عنو .ةقملم هيف يطويسلا ةياورو «قيقد

 ىلع يطويسلا صن يتلا لئابقلا لك نم ةغللا اوذخأ مهنأ دكؤي -هيوبيس .باتك

 -نييهذملا نيب فالخلا نأ ىلع .”هقيقحت يتأيس ام ىلع ءاهنم ائيش اوذخأي مل مهنأ
 ةيرظن ةعيطق لكشي نأ نم زجعأ" ام ةليبق وأ ءرعاش نع ةياورلا يف -حص ول

 .داهشتسالاو ةياورلا دودح نيقيرفلا دحأ حتف ول معن ..يوحنلا ثارتلا يف

 اذه نبع بترتل «ةددحم ةينامز ةرتف يف فقوتت ال روصعلا لكل ةلماش اهلعجف
 نأل ؛اهساسأ ىلع دعاوقلا دعقت يتلا ةنودملا تريغتلو 5-5 ريطخ حبئاتت رمألا

 ,155 -79؟ص ؛لماوشلاو لماوهلا(١)

 5-5054 .يسافلل ءسارتقالا يط صضور نم حارشنالا رشن ضيف :رظني (؟)

 ْ .15* ص :رظني (9)

 ا ا



 نأ ريغ .يرظنلا ىوتسملا ىلع ةعيطق ثودح نكمألو .رمتسم ريغت يف ةغللا
 اذه نم اًّدحاو امقوم نوفقي .مهبراشم فالتخا ىلع ءاًعيمج برعلا نييوحنلا

 ال تيبلا لخاد يف مهتافالخ رودتف ,جاجتحالا باب نولغتقيف .يرظنلا لصألا

 ."”"'ةموسرملا دودحلا زواحتت نأ نود ؛كاذ وأ دهاشلا اذه ىلع هجراخ ل

 دقق !!نويفوكلا لعف كلذك .ذاشلا ليلقلا نع مهدعاوقب نويرصبلا ىأن امكو -ج

 :كلذ نم .نايحألا نم ريثك يف ؛هيلع اوسيقي ملو .ذاشلا ليلقلا دنع اوفقو

 ناك امو «لاعفألا لماوع نم اهنأل ؛رج فرح (يك) يأت نأ نويفوكلا عنم :

 اهيلع لخدت ماللا نأ اك ءضفخ فرح نوكي نأ زوجي ال لاعفألا لماوع نم

 فرح ىلع لخدي ال ضفخلا فرحو "اذه لعفت يكل كتئج" :كلوقك

 :يبلاولا دبعم نب ملسم لوق نيلماح ءضفنلا

 ”غاود اًدبأ مهم الل الو يب امل يفلي ام هللاو الق

 .” عامجإلاب هب ذخؤي الو هيلع جرعي ال يذلا "ذوذشلا" ىلع

 اوُمَظ اّمَل َُهَتكَلَهَأ ةئرَقْلا كللتَو » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ءارفلا ركذ

 ىلع ناك ام لك نأ "هو ةقبآ كيلا ةورح] 42 ادعم مهكلهمل اليو

 .ال ؛ص :.ةيبرعلا ةيرظنلا ةدحوو يوحنلا فالخلا )١(

 رردلاو "86 .ةيازخلاو لآ «بستحملاو ا « صئاصخلا ل وهو «رفاولا نم ؟

 ,27 /تكوعوا عد ؛عمارللا

 .29 ١ فاصنإلا :رشني (79)

 هاا



 .نيعلا حتفب (لّعفم) هنم ردصملاو مسالا يف رثؤت برعلا نإف اركذم (لغفي)

 لُعفم امه :لوقي يئاسكلا ناكو'' :هلوقب (نوغم)و (مّركم) ءيجم ىلع قلعو

 ." ''امههيلع ساقي ال ناردان

 رسكق "" َعِلْطأَف ٍنوُعِلْطُم مُتنَأ له لاق" :ءارقلا ضعب أرق دقو" :ءارفلا لاق «

 وأ اًعومجي العاف اودنسأ اذإ ةفاضإلا راتخت ال برعلا نأل ؛ذاش وهو «نونلا

 ."”"هنع ينكم مسا ىلإ اًدحوم

 ٌديز :عفر (يفوك حلطصم وهف .فرظلا :انه دارملا) ةفصلا درفأ اذإ" بلعث لاق

 تدأ فاضأ اذإف ءلعفلا نع يدؤت ةفصلا .ٌقوف ديزو ٌمادق ديزو ءَفلَخ

 .”"ذاش :ليق ءاذ فالخب رعشلا يف ءاج اذإو :لاق .ينكملاو لعفلا ماقم تماقو

 )١( :ةيآأ ءفهكلا ةروس 06.

 ١167. /” .نآرقلا يناعم (؟)

 فيفختب ءميشهو دامح نع ةذاش ةءارق ءارفلا هركذ امو .20 4 :ناتيآلا «تافاصلا ةروس (*)

 :ليقف الصتم لصفنملا لعج مث :"يايإ نوعلطم" :هلصأو .ةزمهلا مضو نونلا رسكو ءاطلا

 :رظني .ليوط مالك ةلأسملا هذه يف ةاحنللو «ةرسكلاب اهنع ئزتجاو ءايلا تفذح مث ."ينوعلطم"

 ./8 // «يواضيبلا لع باهشلا ةيشاح

 .7748 /7 ؛نآرقلا ناعم (5)

 15 / «بلعت سلام (2)

 ا



 حرش" هتلاسر يف -بلعث ذيملت -(ها"78 :ت) يرابنألا نبا ركب وبأ لاقو ع: *!

 "تذك" دعب ام بصن نم برعلا نع ءاج ام ىلع اًقلعم -"بذكلا يناعم

 .سايقلا جاهنم نع وحتلا يف ٌجراخ «لوقلا نم داش اذهو" :ءارغالا ىلع

 .""اهب ذخؤي الو ءاهيلع لوعي ال يتلا ذاوشلاب ٌقحلم

 حيبقتو ءاهدرو ءتاءارقلا دقن يف ليلقلاب سيل اَعاب نييفوكلل نأ امك .د

 :يموزخملا يدهم .د لؤق نم ءمهنع عاش امل اقالخ ءهذيذشتو ءاهضعب

 دق اوناك نييرصبلا نكلو «ينوكلا وحنلا رداصم نم ماه دعم تاءارقلاو"

 نبا نم مهفقوم ىسنن الو ..ةيوغللا صوصنلا رئاس نم مهفقوم اهنم اوفقو

 ...ةفوكلا لهأ ئرقم ةزمحو «ةنيدملا لهأ ئرقم عفانو .ماشلا لهأ ئرقم رماع

 تريز كلِلاَذََو ) :ىلاعت -هلوق هتءارق يف رماع نبا نويرصبلا طلغ دقف

 [ 1717 :ةيآ ماعنألا ةررس] 4 ْمِهْواكَرش ْمِهِدَلوَأ َلْتَق نيكرْشُمْلا ب ربك

 بصنب ”"ْمُهْوآَكَرُش ْمِهِدألْوَأ َلْنَك َنيِكِرْثلا َنم ردك َنّيَر َكِلَّذَكَو"
 ءاهب نوجتحيو ءاهنوزيجي اوناك نييفوكلا نكل ..."مُهِآَكَرَش" ضفخو '"مِهِدآلْوَأ"
 اذهو ”"تفرظلا ريغب هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا مهزيوجت اهيلع اودقع لب

 :نييرضبلا نع فلتخي ال ةلأسملا هذه يف نييفوكلا بهذم نإف ؛قيقد ريغ مالك

 9/7 ؛ةنازخلا يف يدادغبلا هلقن )١(

 .171/ :ةيآ ماعنألا :ةروس (؟)

 ١ 1 الد .ةق وكلا ةيس ردم 6و0

 - 1 5خثكا



 اوحرص ذإ ؛دشأ نكي مل نإ ,نييرصبلا فقوم هنيعب وه رماع نبا ءارق نم مهفقومو

 -باتكلا ةصاخو لئاوألا نييرصبلا بتك يف حيرصتلا اذه لثم دجن الو ءاهراكتإب

 لوقلا بسنو ءاهركنأ مث «ةءارقلا هذه ركذ دق -نييفوكلا ةلج نم وهو -ءارفلاف

 ."ةيبرعلا يف هلثم دحن لو" :هلوقب اهيلع قلع مث ,زاجحلا لهأ يبوحن ىلإ اهيف

 ةيزوباف كلت هتعَو تنل" لاف نم هلوق :سبلو " :لوقي ب وخلا عضوم فو

 عصضوملاوه اذه سيلو ”"ءيشب "هاكر دلو لَق نا نم ردك نبذ"
 0 دققح أيس ام ىلع ةريثك عضاوم كانه لب «تاءارقلا مهدقن يف ديحولا

 لك نومرتحي" نييفوكلا نأب لوقلا قالطإ نأ نيبتي -””ريثك وهو -هريغو اذهبو
 ةدعاق فلاخ ولو .ةيوحبو ةيفرص دعاوق هيلع اونب ذإ مالك نم برعلا نع ءاج ام

 )١( ,نآرقلا يناعم ١/ 7017-1701

 .4ا/ :ةيآ .ميهاربإ :ةروس (1)

 فالخلاو ١1. 78ص .يثيدحلا ةجيدخ .د ؛ةيوحنلا سرادملا :رظنيو .87-0 ١/ ؛نآرقلا يناعم ()

 .7 ؛ "ص «يناولحلل «يوحنلا

 ,؟ ١ ةاص :رظني (8)

 فرصلاو وحنلا يف نويفوكلاو .0858 ص ؛.يديبزلا مساج .د .يبرعلا وحنلا يف سايقلا :رظني (0)
 - يرعلا وحنلا يف ذوذشلا ةرهاظو ء١١اص ءزومحلا حاتفلادبع .د ءرصاعملا يفصرلا جهنملاو

 اهيلع مكح ىتلا ةيوحنلا ءارآلا نم ةعومجم ركذ دقف 7514-0717 ص ؛ينجذدلا حاتفلادبع .د

 وحنلا يف ةسارد" :هتلاسر يف هريد راتخملا .د لعف كلذكو .ذوذشلاب ةيفوكلا ةسردملا مالعأ

 سه - ١9951



 ذدفلا لاثملاو ليلقلا ىلع نونبي اهنإ نييفوكلا نإ ذإ ؛قيقدب سيل ." "ةيرايعم ةيوحن

 : عاشلا لوقباوتيعتما رس ا ولعف التم رخل ةلثما ةرهاظلا نودع ال [نيخ

 * ديِمَعَل اهّبُح نم يتكَلَو

 هل فرعي ال" :ليق امك تيب رطش وهو ؛نكل ربخ يف ماللا لوخد زاوج ىلع

 ةلثمألا نم ةريثك ةعومجم ةرهاظلل نوكي اهنيح امأ ”."ريظن الو ةمتت الو لئاق

 .اًمات نييرصبلا فقوم وه مهفقومف ةردان وأ ةليلق ةعومجم اهفلاخي
 -لصفملا حارش دحأ ءيسلدنألا نع -يطويسلا هلقن ام -نذإ -اًحيحص سيلف

 هولعج لوصألال فلام ءىش زاوج هيف ادحاو اتيب اوعمس ول"نييفوكلا نأ نم

 ءاهيف ذوذشلاب ءارغلا لاق يتلا لئاسملا نم اًريثك ركذ دقق "ءارفلل نآرقلا ناعم لالخ نم يفوكلا

 ظ ظ .166 -١؟ ةهص

 )١( ؛ص ءزومحلا حاتفلادبع .د - فرصلاو وحنلا يف نويفوكلا ”.

 هل فرعي ال رطشلا اذه :ةمئألا لاق" : يطويسلا لاق «لئاقلا لوهجم وهو «ءليوطلا نم تيبلا (؟)

 :وهو ؛ةمتن ردص هل ركذ دقو 5١. هص «ىيتغملا دهاوش حرش "ريظن الو ؛ةمتن الو .لئاق

 . .ءارفلل نآرقلا يناعم :يف وهو 3751/٠١ قئازخلا :رظني "يلذاوع لليل بح يف يننومولي

 .ينادلا ىنجلاو .54/8 .نشيعي نبال .ءلصفملا حرشو ؛١5ةص :؛فاصتإلاو 0١

 .188 /؟ «عماوللا رردلاو .47 ١/ .ينغملاو «177ص ءيدارملت

 .17 1١/ هبدألا ةنازخ (*)

 - طاب



 اومرتحي نأ اوأر" نييفوكلا نأ نم نيثدحملا ىدل عاشام الو '”"' .هيلع اوبوبو ءالصأ

 لامعتسالا ناك ولو :مهلامعتسا اولمعتسي نأ سانلل اوزيجيو ؛برعلا نع ءاجام لك

 ”"ةماع ةدعاق عضول اًساسأ ذوذشلا نولعجي لب ةماعلا دعاوقلا ىلع قبطني ال

 ."”'هيلع رثعت داكت ال ءنييفوكلا دنع ردانلا وأ ذاشلا نع تثحب اذإ" كنأو

 اولفح دقف ؛عئاشلا ريثكلا ىلع الإ نوسيقي ال نييرصبلا نأ اًحيحص سيل امك

 نمف -"ةءونش'' ىلإ بسلا يف امك- مهلع اوت ضعي هيلع اردو ديرثلا هماقلاب

 نأ طرشب نكلو "رثكأ وه |ميف هضفرو لكي اب لغ صاععلا زاوج" :مهطباوض

 الف نويفوكلا امأ .©!هنايب يأيس ام ىلع ؛ةيلكلا نيناوقلاو «ةماعلا لوصألاو قفتي

 ام اذهو .سايقلا يف نيبهذملا نيب قرفلا .-طقف : -وه اذهو -كلذ نوطرتشي

 ةسردم مهل نآب:لوقلا اذه حيبي الو -ةيوحنلا صخرلا ضعب مهدنع دج-وأ

 صخرلا هذه لثم نأل ؛يوحنلا سردلا يف اًرياغم اًجهنم وأ ءمهب ةصاخ

 «يسويس ينس سس م

 ماد سرعلاوب مهريغل دجوت داكت ال «صخر ةفوكلا لهآلو" :هلوقب

 .“"ةماعلا دعاوقلل لامهإلا ةبترم ابم نوغلبي

 )١(السابقء ١/ ١144.

 7 10/1 .نيمأ دمحأ ذاتسألل «مالسإلا ىحض (؟)

 .847١ص -هللا همحر -ليوطلا قزر ديسلا .د «نييوحنلا نيب فالخلا (*)

 ١ ١ الص :رظني (4)

 . 1ص ؛هموصخو ىيبنتملا نيب ةطاسولا (8)

 تعا رياح



 يف ناك نإو -"'هيف كش ال اذهف .تاحلطصملا يف فالخ نم نيبهذملا نيب ام امأ -ه
- 

 .ةيوحن "سرادم" دوجو ىلع اليلد اهفالتخا سيل نكلو -”طلخ اهضعب ةبسن

 .ةيوحنلا ةرصبلا ةسردمو .7-715 ص يموزخملا يدهم .د ةقوكلا ةسردم :كلذ يف رظني )١(

 قيقوت .د .برعلا ةاحنلا ريكقتو يوحنلا حلطصلاو 77+08 بص بسلا نهرلادبغ..و

 ظ .اهدعب امو 3 ةص ءةريرق

 دقو ترسل دف '"'ةفصلا"' حلطصمل الباقم .نويفوكلا هب صح يذلا ءالثم "تعنلا" حلطصمف (؟)

 :ةيوحنلا سرادملا ''همساب تعتلا ةيمست ىلع حلطصا نم لوأ'' ءارفلا نأ ىلإ :فيض يقوش .د بهذ

 باتك يف -لوقي دمحأ نب ليلخلا دنع دجو '"تعتلا" حلطصملا اذه نإ :لوقأ .5* 7ص

 يف لوقيو "مسالا ىرجف مالكلا ين مع هنكلو ءاّنعن لاح يف نوكي بحاصلاو'' ١17: 5 /"”نعلا

 شيج :لوقت | .دحاولا تعنب اهتعنت نأ زوجي دحاولا ظفل اهظفل هبشي ةعامج لك "' :رخآ عضوم

 رداقلادبع .د «يرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن :رظنيو 07 /4.نيعلا ”"نولبقم لقن ملو ءلبقم

 نأ امك ١178. -7١هص :نيعلا باتك يف يوحنلا حلطضملا شماه ىلع :ثحبم .يريهملا

 كلذ نم ؛تارم عست درو ''توعنملا"و .هيوبيس باتك يف ةرم نيسخو اًعست درو "تعن"حلطصم

 امك لجر وه :تلق كنأ ىلع تمن " كلثم''ف "كلثم لجرب تررم'' :اضيأ تعنلا نمو" :هلوق

 .باتكلا ''رومألا نم ءيش ين كنع صقني مو ,كيلع دزي مل هنأ ىلع -اًضيأ -اّنعن نوكيو ءلجر كنأ

 حلطصملاو ءت ع ن !ةدام بورت راريج .هيوبيس تاحلطصمل سرهنملا مجعم لا :رظنيو ١

 نع هثيدح ءانثأ يف (رتراك) قرشتسملا ىلع در اذه يفو 151 -17ةص ءيزوقلا ضوع .د يوحنلا

 ثارتلا :لاقم ”باتكلاب روكذم ريغ تعن' حلطصم نأ هيوبيس دنع ةيوحنلا ةيرظنلا رصانع مهأ

 ملقب (تايتاسللا خيرات يف ةمهاسم .يداليملا نماثلا نرقلا نم يبرع يوحن) يمالسإلا يبرعلا يوحنلا

 تالاكشإ يبرعلا مجعملا :هباتك يف .يوازمحلا داشر دمحم .د :ةيبرعلا ىلإ هلقن :رتراك ءج ليئاخيم

 اهتبسن وأ ؛نيتيعم صاخشأ ىلإ تاحلطصملا ءالو قيقحت ةلأسم تناك مث نمو 0 ١ص «تابراقمو
 تك تلا
 ب

- 1١598 



 روطتت ةيوحنلا تاحلطصملا نأ كلذ ؛اهم لوقلا ةيعورشمل اًعوسم وأ ءاهددعتب ددعتت

 خيرات يف فرعن الو ءاًعيمج ةاحنلا اهتغايص يف كرتشيو ءيوحنلا سردلا روطتب

 .نيعمتجم نييفوكلا رياغت تاحلطصم نيعمتجم نيرصبلل نأ يوحنلا سردلا
 -ةيرصبلا ةسردملا سأر وهو -دمحأ نب ليلخلل دجن ذإ ؛كلذ فالخب رمألاف

 نم اًديصر نيعلا باتك يف رظانلا دج" لب ءاهريغ هيوبيس مدختسي تاحلطصم

 هل ناك ءارفلا نأ |مك ""ريبك ظح ةاحنلا لامعتسا يف ال نكي مل تاحلطصمل

 ةروهشملا تاحالطصالا" اهب فلاخخ لب ؛يئاسكلا هخيش اهب فلاخ تاحلطصم

 باتك يف تاحلطصملل عبتملاو .”"ملعلا اذه نولثمي نيذلا وحنلا ءاملع دنع

 نم ريثكب ريكأ" نييرصبلا يرخأتم نم هريغ نيبو هنيب اهيف فالتخالا دجي هيوبيس
 (وبورت راريج) هدعأ يذلا تبثلا ىلع اندع نإف ..نييفوكلاو نييرصبلا نيب تافالخلا

 نم ددع تاحلطصمل (هيوغوغ يد ناوطنأ) هذعأ يذلا تيثلاو ؛هيوبيس باتكل

 ةثام نومدختسي نيرخأتملا نأ نيب ههحارشو كلام نبا لاثمأ نم «نيرخأتملا

 ركفلا يف سرادلا هجاوت يتلا تابوعصلا ربكأ نم اهفيرات عبنتو "سرادم'' وأ اهب ةصاخ بهاذم ىلإ

 ثارثلا يف تارظنو .ةمدقملا نم (ح)ص «يزوقلا ضوع .د ؛يوحنلا حلطصملا :رظني .يوحنلا

 . ١56 ص ؛(يوحنلا حلطصملا ةأشنل خيبرأتلا ةيلاكشإ"' :ثحبم «يرعلا يوغللا

 يوحنلا حلطصملا شماه ىلع :ثحبم ؛يريهملا رداقلا دبع .د ءيرعلا ىوغللا ثارتلا ف تارظن )١1(

 .7١ةص ءنيعلا باتك يف

 .؟؟؟ص .يفوكلا وحتلا يف ةسارد :رظنيو .4ةص «يراصنألا يككم دمحأ :ءارفلا ايركز وبأ (؟)

 ده ا



 تاحلطصملا الإ لوانتي ال تبثلا اذه نأ ىلع .هيوبيس اهفرعي مل اًحاطصم نيرشعو

 ءالؤه نإ لوقي يذلا اذ نمف ...ددعلا دازل ةبكرملا تاحلطصملا انذخأ ولو ءةدرفملا

 اهذلا [! يوم ةسرتا نرخ ةلفتم ةييردس جواك نيون

 اا د ا

 نع تقدما دم مهتم م جرخي لو تاك دا تحلو بقا ةيعتملا جهنمف

 فالئللا بتك ةصاخو -اًيدق بتكلا ضعب هتركذ امو .دحاولا جهنملا ةرئاد

 صئاصخ نع مهثيدح نورصاحملا 0 قبو .-كاشطلا بكور «كاضنالا#

 "يفوكلا وحنلا"دعي «نيتسردم |مهنم لعجي امن ءيوحنلا ركفلا يف نيريبكلا نييهذل
 هيف غلابم مالك وه ”"اهتعيبطل اًريوصت قدأو «ةيبرعلا ةغلل البثمت رثكأ" :اهيف
 زدنا كردي -نركلا رحنا نونا الر ديفركاا ءارآ يف لمأتملاف ؛قيقحتلا ىلإ رقتفيو

 كلذ ومش ةانب نإ نيم نشب اه ةلمانغلا هنو لاو: تونا م اسك عاقل نك

 .هتاهمأ مظعم جتنأ ات 1 ىذغو ءعاش يذلا وحنلا نع اًساسأ

 هلا هع

 .د ؛عقاوو ةروطسأ «ةيوحنلا سرادملا :رظنيو "ا * ص :ةيبرعلا ةيرظنلا ةدححوو ىوحنلا فالخلا ()

 1١-154. 8ص «.يئارماسلا ميهاربإ

 .؟ 94 ةدص :ةفوكلا ةسرده (؟)

 - ا



 يحو "ةيرظنلا لئاسملا" ىلإ "جهنملا"يف فالخملا ةقيقح نم انلقتنا اذإو :اسماخ

 ةيعورشم غوسيو «يوحنلا ركفلا يف ةيقيقح ةعيطق اهددعت لكشي يتلا

 :دجنن ائنإف ؛ةيوحنلا "سرادملا"ب لوقلا

 "بارعإلا" ةيونعم ىلع اوعمجأ دق -مهريغو نييفوكو نييرصب - ةاحنلا نأ ©

 لخاد يرنعملا فالتخالا ىلع هسيسأتو «ةيوحنلا ةيرظنلا ساسأ وه يذلا

 -كلذل اًفالخ دجن الو .هدصاقمو هضارغأ نع ملكتملا هب ربعي يذلا بيكرتلا
 يبأ نع (ه1774 :ت)يجاجزلا مساقلا وبأ هدروأ ام الإ -يوحنلا سردلا يف

 بارعإلا نأ ىري هنإف (ه1 ٠١7 :ت) برطق ب فورعملا رينتسملا نب دمحم يلع

 عطاقم نيب يتوصلا لصولل هب ءيج اهنإو ءيونعم ساسأ ىلع تاق سيل
 تاكرح .بارعإلا تامالع نأ نيب نأ د لا لوقي .مالكلا

 ةيلوعفمو ةيلعاف نم ءامسألا روتعت يتلا ةفلتخملا يناعملا لع للف ءاةورخو
 :لالتعالا اذه مهيلع باع هنإف 15 طل الإ نييوحنلا عيمج لوق اذه" :ةفاضإو

 امنإو ...ضعبو اهضعب نيب قرفلاو يناعملا ىلع ةلالدلل مالكلا برعي مل :لاقو

 اوناكو .نوكسلا همزلي فقولا لاح يف مسالا نأل ؛اهمالك برعلا تبرعأ

 اًيقاعم كيرحتلا اولعج ؛كيرحتلا مهنكمأو اولصو املف «جاردإلا دنع نوئطبي

 .ديحو صن برطق نع انه يجاجزلا هدروأ امو .””مالكلا لدتعيل ؛ناكسإلل
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 ىدص اهل دجن ال -ملعأ ابسح هلبق ثارتلا بتك اهوانتت مل ذإ -ةديرف ةراشإو

 ."'ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا ءانب يف اًريثأت الو .يوحتدلا انثارت يف

 قوه عم لع قلتالا تنارعآلا تارت أب. لئاقال تهدأ نأ لإ: تدلع رويشلا دع و: بهذ(1)

 ىلع هتاكرح تالالدو بارعإلا ةلكشم نع اًثدخحتم لاقق فيوبيس هذيملتو ليلخلا بهذم لصألا

 ايف - ال ضرعت نم لوأ ناكو .نوثدحمو ىمادق .نوريثك ءاملع اط ضرعت ةميدق ةلكشم يه'' :يناعملا

 نهو .دئاوز ةمضلاو ةرسكلاو ةحتفلا نأ ليلخلا معزو'' :هيوبيس ركذ ثيح دمحأ نب ليلخلا -ملعن

 ىلإ ةليسو ليلخلا رظن يف تاكرحلا نأ :يأ 714١( / 4:باتكلا) ''هب ملكتلا ىلإ لصريل ؛فرحلا نقحلي

 ..هيأر نم ناك هنأب رعشي ام اذه ليلخلا يأرل هيويس ركذ يف لعلو .تاملكلا رخاوأ ىف تاوصألا قيقحت

 قيقحتل ةبتوص تادعاسم يه انإو «ةيلالد ةميق ا تسيل تاكرحلا نأ ليلخلا هلاق ام ىلع بترتيو

 ناعم نع نييت بارعإلا تاكرح نأ نم يجاجزلاو دربملا هيلإ بهذ ام سكعب اذهو :تاملكلا رخاوأ

 :كلذ يف هعبات دقو 0 ١ص يبرعلا وحنلاو تاوصألا يف تاءارقلا رثأ) "'ةفاضإلاو .ةيلوعنملاو :ةيلعافلا

 نيلئاقلا ةاحنلا عم انسل'' :لاق .طقف ليلخلا بهذم هنأب لوقلا ىلع رصتقا دق ناك نإو .ةسامح دمحم /د

 هنع لوقي يذلا دمحأ نب ليلخلا قفاون كلذك انسل اننأ امك .يناعملا ىلع لئالد بارعإلا تامالع نأب

 زعبل يبلغ قئارت انتو ..دئاوز ةحتقلاو ةرسكلاو ةمضلا نأب ليلخلا معزو :هيوبيس هذيملت

 .(758 :رعاشلا ةغل)'' هب فرع هل اًبهذم اهلعجو ليلخلا ةركف طقتلا يذلا (برطق)ب فورعملا

 نم ريثكب القاح هدي هيوبيس باتك يف لمأحلا نأل ؛رظن هيف نالضافلا ناذاتسألا هركذ امو :تلق

 ل ريق نس اهردقعب 1 طر اان ةلظس يسر. قياما ةنالعلا تتألم دل مقر رقلل فكرا

 ام برغتسأ ينلعجي ام ."ص :يوحنلا ليلحتلا يف يجراخلا دعبلا" :ثحبم يف قأيس !مك «ىنعملا

 هيوبيسو ايلخلا مالك يف دجي مل هنأ" يموزخملا يدهم .د لوق نمو لب «نالضافلا ناذاتسألا هركذ

 35 ردم) ان مالعأب تسيل وأ :ءايسألل ضرعت ناعمل مالعأ تامالعلا هذه نأ ىلإ ةحارص ريشي ام

 ةحتفلاو ةرسكلاو ةمضلا نأ نم ليلخلا هخيش مالك نم هيوبيس هدروأ ام امأ (* 4 ؛ص .ةفوكلا

 - ا



 .هيناعم فالتخاو .بارعإلا ةيونعم طبر ىلع اوعمجأ دق ةاحنلا دجن امك ©

 "لماعلا " ةيرظن لكش ام وهو «تالومعملا ىلع ةلخادلا لماوعلا فالتخاب

 -اهب لوقلا نع جرخ دق نييوحنلا نم دجأ فرعي الو .يوحنلا ريكفتلا يف

 ضعب ديدحت يف اوفلتخا نإو -هنايب يتأيسو ءءاضم نبا نع درو ام الإ

 لصأ ريدقتو ءصاصتخالا قيقحتو «ةلعلا درطو .تالومعملاو 'لماوعلا

 رخاوأ قحلت يتلا تاكرحلا نع ملكتي نكي مل هخيش مالك دروأ !نيح هيوبيس نأ قحلاف «دئاوز

 يف نوكت يتلا يهو ءهسفن درفملا فرخلا ىلع نوكت يتلا تاكرحلا نع ثدحتي ناك لب «تاملكلا

 ولخي ال ةملكلا يف فرح لكف ؛ةملكلل ةيفرصلا ةينبلا نوكتت اهنمو ءاهطاسوأو تاملكلا لئاوأ

 نهو) هيوبيس لاق مث نمو ؛هلصأ ىلع دئاوز فرحلا ىلع تاكرحلا هذه نأ كلش الو ءةكرح نم

 نع ثدحتي ناك ولو ؛فرحلاب :يأ (هب ملكتلا ىلإ لصويل) «ةملكلا لقي ملو (فرحلا نقحلي

 ...اهب ملكتلا ىلإ لصوتيل تايلكلا نقحلي نهو :لاقل بارعإلا تامالع

 نوكتت يتلا فورحلا ىلع نوكت يتلا تاكرحلا نع ناك ليلخلا ثيدح نأ وهو -مهفلا اذه دكؤيو

 باتك ىلع ةقيلعتلا) يف ىسرافلا يلع وبأ هلاق ام -بارعإلا تامالع نع سيلو ؛ةملكلا ةيئب اهنم

 تاكرحلا هذه نأ ىلع ليلدلاو" :ةقباسلا ليلخلا ةرابع اًحراش لاق ثيح (700 / 4 :هيوبيس
 .تناك يتلا تاكرحلا طقستف «ةفلتخم ةينبأ ردصملا نم قئشت كنأ :ملكلا سفنأ لوصأ نم تسيل

 .ملعأ هللاو ."ريفتت لَو فورحلا سفنأ طقست ملامك ؛طقسن ملاًلصأ تاكرحلا تناك ولف

 رأ ''فالخلا) :لماعك ؛ةيونعملا لمارعلا ضعبب لوقلا يف نييفوكلا مسوت :كلذ زربأ نمو )١(

 ىلع لدي ام بيكرتلا يف نوكي نأ :اهب داري ةثالث تاحلطصم يهو ("جورخلا"وأ '"فرصلا"

 فئاخيف :لوألا مككتس نم يناثلا جرخي نأ ديري ملكتلل نأ الإ بكتلا يف رثكأ وأ نينيش نيب طبرلا

 نأ "فرصلا' و :ءارفلا لوقي .دارملا ىنعملا ىلع اليلذ ةفلاخملا هذه نوكتل ؟ةيبارعإلا ةكرحلا يف



 ضعب نإف ءميلستو قافو عضوم اهلك نكت مل ؛خلإ ...بيكارتلا ضعب

 ضعب ردصت لماعلا يف فالخلا نإ لب ءاهنأش يف نويوحنلا فلتخا لماوعلا

 يف لماعلا ينو ءربخلا وأ أدتبملا عفار :يف مهفالتخا لثم .ةيفالخلا لئاسملا

 '”'.خلإ ...عباوتلا يو .لوعفملا يف بصنلا لماع يفو ءالول دعب عوفرملا مسالا

 ان 7
 0-لا

 مث .ماهفتسا وأ .دحج هلوأ ينو ."وأ" وأ ."'ءافلا" وأ "مث "وأ ."واولا"ب نالعفلا عمتج

 يف ماهفتسالا وأ دحجلا رركتي نأ :يأ)فطعلا يف رركي نأ اًعنتم ماهفتسالا وأ دححلا كلذ ىرت

 :(لماكلا نم)رعاشلا لوق ينو "578 ١/ ؛ءارفلل .نآرقلا يناعم '"فرصلا كلذف (يناثلا لعفلا

 ميظع -تلعف اذإ -كيلع راع هلثم ّقأتو .قلخ نع هنتال

 كلذلف ''هلثم َنأت'"' يف "ال" ةداعإ زوجي ال هنأ ىرت الأ" :ءارغلا لاق .بوصنم '"َقأت'' لعفلاف

 .نآرقلا يناعم "'هلبق يذلا ثداحلا هيف داعي نأ مقئسي ملو ءاقوطعم ناك اذإ ”اًقرص" :يمس

 :(ليوطلا نم)رعاشلا لوق هوحنو "6 ١/

 رباصت الإ لامآلا تداقنا ايف ىنملا لردأ وأ بعصلا نلهستسأل

 بهذو'' :لاق مث ةرمضم ”نأ'"'ب بوصنم "كردأ وأ" عراضملا نأ 4//١110- عمهشلا يف -ىطويسلا ركذ دقف

 نككي مل ثيح نم «لوألل يناثلا ةفلاخم :يأ "'فالخلا''ب بوصنم لعفلا نأ ىلإ نييفوكلا نم موقو «ءارفلا

 :بئاجلا اذه يف رظني .عضوم ريغ يف لماعلا انهم نويفوكلا لاق دقو .هيلع اًفوطعم الو :ىنعملا يف هل اًمكيرش

 .يرعلا وحنلا لوصأو :797ص ققوكلا ةسردمو .اهدعب امو 78 / ؟ .يطويسلل رئاظنلاو هابشألا

 .؟18ص .ينوكلا وحنلا يف ةساردو 11ص ء«يزوقلا ضوع .د .يوحنلا حلطصملاو 1797 .يناولحلل

 .7 ١ ”ص ,ةئيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض يف ةيوحنلا بهاذملا :هب لوقلا ىلع ضارتعالا ىف رظنيو

 مديوف ل لا اقول وتابلت رك قيوم هلت وجع فاسأل ) ىف لوو

 ملاق ىف 8 لك أل 2
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 وبأ هانع ام وهو «يظفللا مكحلا نم اًئيش,ريغي ال -هبلاغ يف -فالخخ وهو

 امنإو ...ةدئاف ريبك :يدجي ال فالخلا اذه لثمو" :هلوقب ؛يسلدنألا نايح

 ."' يمالك ىنعم وأ .يظفل مكح ىلإ ىدأ ايف وه يدجي يذلا فالخلا

 وحنلا ةيرظن مكحت تناك يتلا طباوضلا لج يف اوفلتخي مل ةاحنلا دجن امك ©

 ىكحلا هيلع ىنبي يذلا طباضلا رايتخا يف مهفالتخا ناك امنإو -يبرعلا

 ًقابطنا رثكأ وه ءرخآ طباض ىلع هيأر رادصإ يف مهدحأ دمتعي دقف ؛هب للعيو
 . ."ةيرظنلا طباوض" :يف هحاضيإ يتأيس (ى .اهنيعب ةلأسملا هذه ىلع

 نأ نم -”نيثحابلا ضعب هلبق نم / -ناسح مامت /روتكدلا انذاتسأ ه ركذ ام امأ

 يف ريظن هل ام ىلإ ريصملا :لثم) نويفوكلا اهب لقي ملو نويرصبلا اهب لاق اًلوصأ كلانه

 ىرحم ءىشلا يرجيو ؛لمعت الأ ءامسألا يف لصألاو ,ريظن هل سيل ام ىلوأ مهمالك
 اهيلإ بهذ الوصأ كانه نأ :يأ ءسكعلاو (خلإ ...نيهجو نم هبباش اذإ ءيشلا

 نع جورخلاو ءسايقلا زيجت لامعتسالا ةرثك :لثم) نويرصبلا اهضفرو «نويفوكلا
 لوح فالخلا اذهب" :مث نمو.-(خلإ ....فذحلا زيجت لايعتسالا ةرثكو «لصألا
 ”"يرعلا وحنلا يف نيتسردم نونوكي اوناك ءامدقلا انتاحن نأب لوقلا نكمي لوصألا

 سلا .برضلا فاشترا )١(

 نييرصبلا نيب ةيوحنلا لوصألا ثحببم ؛كديسلا نمح رلادبع 9 .ةيوحتلا ةرصبلا ةسردم : رظني 20

 ظ 77 -١الالص «نييفوكلاو

 .3 امص ؛لوصألا 2222
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 اهيف فالخلاب ليق ىتلا "طباوضلا" لوصألا هذه نم اًريثك نإ ذإ ؛اًرظن اذه يف نإف

 ىلع هيف دايتعالا ةجيتن ةجيتن -هقايس نم عطتقمو قيقد ريغ نييفوكلاو نييرصبلا نيب

 قفتم هيف فالخلاب ليق ام ريثكلا نإف -يرابنألا تاكربلا يبأل فاصنإلا باتك

 عضوم اكس ا ل لا ل فل ل يا

 راكنإ نيب ريبك قرفو .ال مأ اهنيعب ةلأسم ىلع طباضلا كلذ ليزنت وه فالخلا

 ظ .اهيف فلتخملا ةلاسملا كلت ىلع هليزنت راكنإ نيبو "طباضلا"لصألا

 انا لع تاك ربلا وبأ اهركذي "لامعتسالا ةرثك" نأ ظحالن اننأ 00

 .ناسح مامت /روتكدلا انذاتسأ يأيف ”'لئاسملا ضعب يف نييفوكلا ججح نم

 هب درفت ”لصألا نع جورخلاو سايقلا زيجت لايعتسالا ةرثك" لصألا نإ :لوقيو

 .هيوبيس باتك يف اًريثك درو لصألا اذه نأ عم ”نويرصبلا هل رو را

 . نم تاكربلا نأ هدرز اهدنإ لب هيمرعلا: نع درارلا لئاسملاووم انك هي نلعو

 ويشو «هيوبيس ةلثمأ نم ."لصألا" اذه ىلع لدت نييفوكلا ةنسلأ ىلع ةلثمأ

 يف رثك اذإ ءىشلا" :هيوبيس لوق نم كلذ ىلع لدأ سيلو !!هدعب ةرصبلا ةاحن

 الو كأ مل -:لوقت كنأ ىرت الأ .هلثم وه ام ؛هريغل سيل وحن هل ناك مهمالك

 :لوقتو .لقأ :تدرأ اذإ .قأ مل :لوقت

 :لوقتو .ضافق اذه :لوقت امك ءردأ مل -

 5 ةلاجملاو دال ةناسلا لافتا ايس اه طي

 .١ىالص :ةيوحنلا ةرصبلا ةسردم :رظنيو ء4؛ ص .لوصألا (؟)

 - ا



 .مارأ مل :ديرت مَرأ ل :لوقت الو بأ 1 -

 "":رئاظن لاح نع مهمالك يف رثكألا نوربغي ام برعلا
 ”عضوملا اذه ريغ يف هتنيبام ىلع «طباضلا اذه لمحت ايم ةاحنلا تالوقم تعباتت دقو
 نم لصأ "فذحلا ريت لامعتسالا ةرثك" نأ هيلإ بهذ ام :اًضيأ -كلذ ريظنو

 يف لوقي هيوبيس دجن اننأ عم «نويرصبلا اهضفرو ؛ةيفوكلا اهب لاق يتلا لوصألا

 :يهنلاو رمألا ريغ يف هراهظإ كورتملا لعفلا رامضإ يلع بصنُي ام باب اذه" باتكلا

 ةرثكل لعفلا اوفذح ءادئازف مهردب هتذخأو ءادعاصف مهردب هتذخأ :كلوق كلذو

 .”"اًدعاص بهذف وأ ءاّدعاص نمشلا دازف مهردب هتذخأ :لاق هنأك ...هايإ مهامعتسا

 يف -اوأر (نيح «نييفوكلل ىرخأو «نييرصبلل لوصأب نيلئاقلا يرن اذهلو

 نإ" :نولوقيف نوعجري ؛هلوصأ ريغب لمعي دق اههنم الك نأ -لئانملا ضعب
 مخوصأو ءاهوعضو يتلا مهتسيقأ يف ثحابلا ؛نيتسردملا نم لك ءارآل .عبتتملا

 نم هدجي ال المأتم اًرئاح لئاسملا ضعب مامأ فقي نأ ثبلي ال ءاهوضترا يتلا

 .""هيلإ اوبهذ ام عم ضراعتو ءاولاق امل ةضفانم

 :1؟هدص "يفوكلا وهتنلا قةبارنلا بحاص لوقب -انه -هيوبيس لوق نراقيو .143/7 باتكلا )١(

 !!"لامعتسالا ةرثكل هكرت وأ .هنع جورخلا زوجي الو ءلصألا وه نييرصبلا ىدل سايقلا"

 . ”لايعتسالا ةرثك"ب ليلعتلا ثحبم ؛50”7 ص :رظني (؟)

 ظ 7١7/1. باتكلا (*)

 .7 7١ص «ةرصيلا ةسردم (4)
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 كلت لعج ىلإ -اهنم ريثك يف -ةعجار -يرظن يف -ةريحلا كلت نأ قحلاو

 ناك اينإو «ةاحنلا نيب هيف قفتملا نم اهنأ عقاولاو ءاهيف اًقلتخ "طباوضلا" لوصألا

 .ةلأسم يف اهب لاقيف ءال مأ طباضلا اذه ىلع لزنت اهنيعب ةلأسم يف مهفالخ

 ةجيتن «نيثحابلا ضعب هيلإ تفتلي مل ام وهو ءاهيلع ىرخأ ليزنت ضفريو

 .”نيتسردملا" لوصأ نايب يف "فاصنإلا" ىلع مهداهتعا

 انف د

 سابعلا يبأل "ةاحنلا ىلع درلا" باتك ةناكم :وهو ءريخأ رمأ يقب -اًسداس

 (ه0597 :ت) "يبطرقلا ءاضم نبا"ب فورعملا .دمحم نب نمحر لادبع نبا دمحأ

 . ةيلاكشإلا هذهب "'ةاحنلا ىلع درلا" باتك دارفإ ىلإ ينأجلأ دقو .يوحنلا ركفلا يف

 :نارمأ ءيوحنلا ركفلا خيرات يف
 "ةاحنلا ىلع درلا" ءاضم نبا باتك لثمي نأ نكمملا نم ناك هنأ :لوألا رمألا

 -يوحنلا ريكفتلا ىلع ةروث نم هيف اب .يوحنلا ركفلا يف "ةيجولومتسبإ" ةعيطق
 "تاالومعملاو لماوعلا" ةيرظن ىلع جورخلا ىلإ هتوعدو -قرشملا ةاحن هلثمي اك

 ."ثلاوثلاو يتاوثلا للعلا" ءاغلإو ."ةيوحنلا تاريدقتلا" نع ءانغتسالاو

 ينغتسي ام وحنلا نم فذحي نأ"و ."ةيرظنلا لئاسملا" كرتو ."سايقلا" لاطبإو
 ىلإ ةوعد وهف :ةلمجلابو "قطنلا يف ديفي ال ام لك طاقسإ"و ."هنع يوحنلا

 . .ةيئارتلا ةيوحنلا ةيرظنلا ىلع جورخلا

 ا



 ريثككل '"'ىلوألا ةيعجرملا" لثمي -ةاحنلا ىلع درلا باتك :يأ -هنأ :يناثلا رمألا

 ةداعإ"و "هريسيت"و "وحنلا ديدجت" ىلإ اوعد نيذلا ءنيرصاعملا نيثحابلا نم

 ليوأتلا عنم" و "لماعلا نع فارصنالا" :لالخ نم ؛"هفينصت يف رظنلا

 يف اوأر كلذبو "سايقلاو للعلا نع دعبلا"و "تارابعلاو غيصلا يف ريدقتلاو .

 نم وحنلا بتك يف سانلا هاري ام هب كفي يذلا حاتفملا'' ءاضم نبا باتك

 ريسيت نم هدشنن انك ام كردن يكل ؛باوبألا انمامأ حتفي" وهف *””قالغتسا

 ىلع قبطن نيح اننأ نظلا ربكأ''ف مث نمو ""هلكاشمو .هتايوعص ليلذتو .وحنلا

 غيصلا يف "ريدقتلاو ليوأتلا عنم" نم .ءءاضم نبا هيلإ اعد ام وحنلا باوبأ

 "لماعلا ةيرظن'' ءاغلإ نم هيلإ اعد ام باوبألا هذه ىلع قبطن امك «تارابعلاو

 اًريسيت هدعاوق ريسيت نم هيغتبن ام ققحي ءاًديدج اًنينصت وحتلا فتصت نأ عيطتسن

 قئاقحلا ةهجاوم ىلع موقي امنإو «تايرظنلا ءاعدا ىلع موقي ال ريسيت وهو ءاققحم

 نم ريسيتلا لمحت امنإو .دحأل اًلظ لمحت.ال .ةمظنم ةقيرطب اهثحبو «ةيوحنلا
 .”'"ثيدحلا رصعلا يف وحنلا ىلإ سانلا اهديري ةجاح وه ثيح

 ركفلا يف ةيرظن ةيعورشم يأ بستكي ال ءاضم نبا هيلإ بهذ ام نأ قحلاو

 هدوقي ناك لب ."وحتنلا" اهماظنو «ةغللا نم قلطني نكي مل -هاوعد يف -هنأل ؛يوحنلا

 ."ةاحتلا ىلع درلا" ءءاضم نبا باتك قيقحتل ةيفاضلا هتمدقم يف -هللا همحر -ففيض يقوش /روتكدلا انذاتسأ مالك نم )١(

 .ةمدقلا .قباسلا (؟)

 . ةةاامم ؛قيباسلا ف

 سع 4 © ىلا دس



 (ىك سايقلا ركنأف .ايئارجإو ايرظن هرطؤت تناك يتلا ""ةيرهاظلا" هتعزن ةروثلا هذه يف
 :”ةيتالا تافقولا يف كلذ نايبو .تلوع امك هدحو صنلا ىلع لوعو .هتركنأ

 ال "ملكتملا" ةقيقحلا يف هنأو "لماعلا" يف ينج نبا مالك دروأ نأ دعب هنأ(١)

 امأو .ةلزتعملا لوق اذهو" :هلوقب ءكلذ ىلع ءاضم نبا بقعي «هريغ ءيش

 امنإو -ىلاعت -هللا لعف نم يه امنإ تاوصألا هذه نإف .قحلا لهأ بهذم

 نأب لوقلا امأو .ةيرايتخالا هلاعفأ رئاس هيلإ بسني امك ناسنإلا ىلإ بسنت

 يف قلطني ال ءاضم نباف ”"اًعرشو القع لطابف ءاًضعب اهضعب ثدحي ظافلألا

 نب ىلع ن ب دواد نايلس وبأ .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف هيلإ اعد .يهقف بهذم لصألا يف '"ةيره اظلا" )١(

 دمحم وبأ هنع ةحقانملاو هل جاحتحالاو سلدنألا دالب يف هطسب ىلونو (ها١٠٠1 :ت) ياهفصألا فلخ

 نم صوصتنلا رهاوظ :ىلع موقي بهذم وهو (405 :ت) يسلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع

 يأرلا بهذملا اذهل نوقنتعملا ىفن دقف اذه ىلعو عرشلا ماكحأ نم مكح يف يأر الف فقنسلاو باتكلا

 يأب الو .ةلسرملا حلاصملاب الو «عئارذلاب الو .ناحتسالاب الو ,سايقلاب اوذخأي ملف ؛هعاونأ ةفاككب

 مكحب اوذخأ صن نكي مل اذإو ءاهدحو صوصنلاب نوذخأي لب ؛يأرلا هوجو نم رخآ هجو

 لصفلا ''ك مزح نبا بتك ين كلذ ليصفت ءاج دقو .ةتباثلا ةيلصألا ةحابإلا وه يذلا باحصتسالا

 ناسحتسالاو يأرلاو سايقلا لاطبإ''و ''ماكحألا ا "و '"'لحنلاو ءاوهألاو للملا يف

 .يرهاظلا بهذملل اًمئار اًقيبطن .هقفلا يف '"' ىلحملا"' هباتك دعيو 'ليلعتلاو

 1]1]271110111ؤز]ؤز] 11ج

 هتوعذب اعد نم الو .ءاضم نبا هيلع فقي مل نيتم ساسأ ىلع مئاق هيف يوحنلا ركفلا نأو فيلإ اعد

 .ةيرظنلا طباوض يف مأ جهنملا طباوض يف ناك ءاوس هنايب يف ةلاسرلا هذه حمطت ام وهف

 بص ؛ةاحتلا لع قبلا 30



 .يوحنلل يوحنلا ةشقانم هشقانيف «ةيوحن تاقلطنم نم ينج نبا ىلع هدر

 ةقيقح نع كلذ هلهذأ دقو .”يلزتعملل يرهاظلا ةشقانم هشقاني لب

 هب ربعي ءّيوغل افرع نوكي نأ ودعي ال هنأو .يوحنلا ريكفتلا يف "لماعلا"رمأ

 ىلع لب .ةقيقحلا هجو ىلع ال ءضعب يف اهضعب ةيوغللا رصانعلا" طابترا نع
 نبا عفد دقو ."هنايب أيس ا( ”"اهمزالت يف اهنيب ةتباثلا تاقالعلا هجو

 اذه هتحازإ يوخنلا ركفلا يف "لماعلا" ةقيقح نع لوهذلا اذه ىلإ ءاضم

 يف طيلخت وهو «يمالك وأ ءيقطنم باصن ىلإ يوحنلا هباصن نع حلطصملا

 يف ءاذه نم ءيش ىلإ ينج نبا هبن دقو ءزوجي ال "مولعلا تاحلطصم"

 دنع «'"'ةيقطنملا يناعملا"و "ةيوحنلا تاحلطصملا" نيب لصفلا نع هثيدح

 يي ره يوما نيردلا نك نع ماخاب اذ هيفنلاو ب تا عب

 مل نمو «نكي مل مأ «ةقيقحلا يف العاف ناك ءاوس «ةيدانسإ ةقالعب لعفلاب طبترا
 -لاقف .لزعمب هتاحلطصمو ملعلا اذه لوصأ مهف نع وهف اذه مهف نسحي

 نم رثكأب فسعتي يذلا وه عضوملا اذه نأ ملعا " :هركف عمل نم ةدحاو يف

 ةلعلا نم هودروأ ام نأ كلذل ىريف ءموقلا ضارغأ فرعي ال هنأ كلذو ؛ىرت

 لعافلا نإ نويوحنلا لوقي :مهوقك اذهو .لاعتم ريغ طقاس هاو فيعض

 )١( اص 77 شماه ؛يشيبارطلا جروج «يمالسإلا يبرعلا لقعلا ةدحو :رظني ١ 5.

 )( ةاص ؛ىسوملا دابت .د :يرعلا وحنلا ةيرظن "7١ - 4٠١.

 ) )'9ص :رظني ١2 5.
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 برُض"' :لوقن انارت الأ .كلذ دضب رمألا ىرت دقو ءبصن هب لوعفملاو .عفر
 ناك نإو هبصننف "ماق اًديز نإ" :لوقنو .هب الوعفم ناك نإو .هعفرنف "ٌديز

 يرجي امو ...العاف ناك نإو هرجنف "ديز مايق نم تبجع" :لوقنو ءالعاف

 هنع لئاسلا ناك اذإ اميسال .ةفئاطلا هذه عم بعتي اذه لثمو .ىرجملا اذه

 سوحملا اذه هنع طقسل لصألا ماكحإب رمألا اذيرولو .هيلع ريصلا مزلي نم

 نم لك سيل ةيبرعلا لهأ دنع "لعافلا" نأ فرع ول هنأ ىرت الأ ءوغللا اذو

 دعب هتركذ مسا لك وه (نإ مهدنع "لعافلا" نأو ءىنعملا يف العاف ناك

 بجاولا لعفلا نأو ءمسالا كلذ ىلإ لعفلا كلذ تبسنو تدنسأو لعفلا

 .”"لاؤسلا فوعضملا اذه. عادص طقسل .ءاوس كلذ يف بجاولا ريغو

 هدروأ ام كلذ نمو «ءاملعلا مالك مهف يف قمعتي ال هتلعج ”ةيرهاظلا" هتعزن نأ (1)

 ردص يف لاق -هللا يرد ىرتالأ" :لاقف ءلماعلا نع هيوبيس مالك نم

 ةعبرألا هذه نم برض هلخدي ام نيب قرفأل ؛راجم ةيناث كل تركذ اهنإو"' :هباتك

 هيلع ىنبي ام نيبو -هنع لوزي وهو الإ اهنم ءيش سيلو -لماعلا هيف ثدحي امل

 نم :يأ -اذه نم رهاظف ””"'هيف كلذ ثدحأ ءيش ريغل هنع لوزي ال ءانب فرحلا

 نأ قحلاو ”"داسفلا نيب كلذو .بارعإلا ثدحأ لماعلا نأ -هيوبيس مالك

 )١( ءصئاصتملا ١/ 45 -185.

 "أ .«باتكلا (؟) .

 ) )7.ال ص «ةأحنلا ىلع درلا

 سا



 صوصن نم ريثكو ؛ملكتملل لمعلا لب ؛ةقيقحلا يف ظافلألل المع ىري ال هيوبيس

 :سيقلا ئرما تيب ىلع هقيلعت اهحضوأ لعل «كلذ ىلع لدت باتكلا

 "لَا َنِ ٌليِلَق ْبْلْطَأ لَو ناَنك 2 ٍةَيِعَم ىندأِل ىعشأ اَمَّنأ وَ
 بولطملا ناك امنإو ءاّبولطم (ليلقلا) لعجي مل هنأل (ليلق) عفر اهنإ " :هلوقب

 ”"'ىنعملا دسف بصنو كلذ دري مل ولو ءاّيفاك (ليلقلا) لعجو "كلملا" هدنع

 امنإ -ةاحنلا نم نيققحملا دنع وه ايك -هيوبيس دنع لمعلا نأ دكؤي اذهف

 كلت هبسحو «بابلا اذه يف ةاحنلا مالك مهف نسحي مل ءاضم نبا نأو ءملكتملل

 ءانبلا ميهاربإ دمحم /روتكدلا انذاتسأ اهب همكاح يتلا ةمكاحملاو «ةيملعلا ةشقانملا

 ."'ةاحنلا ىلع درلا" باتك هقيقحت ةمدقم يف

 مئاقلا ءيبرعلا وحنلا ناينب مدهي نأ هذه هتروثب دارأ دق ناك نإو ءءاضم نبا نأ ()

 لالخ نم "هتتسو وحنلا لوصأ ةاحنلا سسأ" :اهيلعو ""لماعلا ةيرظن" لع
 حلطصمب لبقي هارن اننإف ءيوحنلا ركفلا يف "تالومعلاو لماوعلا" ىلع هتروث

 هعيسوت حرتقيو «''"تارورحملا" باب يف نويوحنلا همدختسي يذلا "قيلعتلا"

 اذه ىف انأو" :''عزانتلا باب يف" لوقيف '"تابوصنملا"و '"'تاعوفرملا" لمشيل

 نبال لصفملا حرشو «ق؛ص .فاصنإلاو "4 ص ؛سيقلا ئرما ناويد يف :ليوطلا نم تيبلا )١(

 7777/1١ ةنازخلاو ىعنر١ «ينغملاو ءال4 ءال4 ١/ «شيعي

 .ل4 / ١ «باتكلا (؟)

 ."؟ ص «.ةاحنلا ىلع درلا :باتكل ءانبلا .د ءقيقحت ةمدقم (*)
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 أ" :لوقأ الو "تقلع" :لوقأ نأ يف الإ نييوحنلا فلاخأ ال بابلا

 '"'تارورجملا'' يف هلمعتسأ انأو "تارورجملا'"' ين نويوحنلا هلمعتسي قيلعتلاو

 "ديز'" تقلع نإف "ديز دعقو ماق" :لوقت "نيلوعفمل""و "نيلعافلا"و
 هزريجي يئاسكلاو .هزيجي ال ءارفلا :فالتخا كلذ ين نييوحنلا نيف .يناثلا لعفلاب

 يف رظانلاو ."''هدعب ام هرسفي يذلا رامضإلا ىلع هزيجي هريغو .لعفلا فذح ىلع

 ال هضفر يذلا "لماعلا'"و .ءاضم نبا هيضر يذلا "قيلعتلا'' :نيحلطصملا

 اهيف يظفل فالخ ةاحنلا نيبو هنيب فالخلا نأكو ءاههنيب اًقرف ةقيقحلا يف ىري
 هعانطصاب ءاضم نبا نأ ءرملا سحي اذكهو'"' ظافلألا نيب طابترالا اذه ىلع قلطي

 يضفي رمأ وهو .هنم رف اهيف عقو لماعلاو ريدقتلا نم اًرارف ؛ةديدج تاحلطصم

 ىلإ رظنلاو .لماعلا مده دارأ هنأ اهادؤم يتلا ةعئاشلا ةلوقملاب ميلستلا مدع ىلإ

 وهو .ريغ سيل لماوعلا ريدقت يف فارسإلا ذبن ىلإ ةوعد اهنأ ساسأ ىلع هتلواحم

 اوققد مجعأ ولو .لماعلا مدبب اودان نيح نيثدحملا ةاحنلا نم بناج هيلإ هبتني ملرمأ

 نم ففختلا ىلإ ةوعد اهنوك نع دزت مل ءاضم نبا ةوعد نأ مهل نيبنل .رظنلا

 .”"'اهمده ال يوحنلا ليلحتلا يف ةركفلا هذه مادختسا

 ضعب لوقي |ىك وأ .مهل عبت قرشملا ةاحن ىلع هذه هتروث يف ءاضم نبا نإ مث(؟)

 هتروث ىف فظو هنكلو .قرشملا ةاحن ىلع لعفلاب راث ءاضم نبا نإ'' :نيثحابلا

 .40 -ه ص :؛قيقحت ,ةاحللا ىلع درلا(١)

 ١. 25ص .ىسوم دمحم اطع .د «يوحتلا سردلا جهانم (؟)

 سل ١ و تاس



 مالك نم ذوخأم يوحنلا ريكفتلا هب دقن ام بلغأف ””ةاحنلا ةقراشم هذه

 للعلا ءاغلإو «لماعلا نع همالكو .ءارآلا ضعب يف مهتافالتخاو ةاحنلا

 ام لكو .يفسلفلا جاجحلاو ءيرظنلا لدجلا داعبتساو ؛ثلاوثلاو يناوثلا

 طبض يف ديفي ال ام لك لب ءاهعقاو نع تفليو ءاهتعيبط نع ةغللاب ىأني

 يف اًثوثبم هدجت اذه لك ءافوصأ نع فشكلا يف ةياغلا قيقحتو ءاهماكحأ

 نع ةيميلعتلا للعلا زام يذلا (ها/ :ت) يجاجزلل حاضيإلا باتك

 :ت) ينج نبا صئاصخ يفو ."ةيرظنلا ةيلدجلا نع نيتاه لزعو «ةيسايقلا

 .هريغ ءيشل ال .هسفن ملكتملل وه انإ ةقيقحلا يف لمعلا لعج يذلا (م06

 ءاقلإ ل] ينج نبا اهو. كلذكو دو هلا لمعلا لعججو ةانهم نبا كلذ تاق

 انديفت الو ءاهنع ىنغتسم للع اهنأل ؛"كثلاوثلاو يناوثلا للعلا "ب فرع ام

 (ه145757 :تاريثألا نبال .ةحاصفلا رس ىفو .”ةميكح ةمأ برعلا نأ الإ

 ةقيرط امأف" :لاقف «مهللعو مهجهنم باعو «ءةاحنلا ىلع لمح يذلا

 ذفلا الإ هعم تبثي مل هب نويوحنلا للعي ام ىلع طلس اذإ رظنلا نإف «ليلعتلا
 اذكه'" :لوقي نم مهنم بيصملا ناك كلذلو ؛ةتبلأ ءيش تبغي الو لب .درفلا

 يكم دمحأ /روتكدلا نإ لب "كلذ: ىلع ةدايز ريغ نم "برعلا تلاق

 )١( «يبرعلا لقعلا ةدحو ص1١ 7.

 . ١1ص «يجاجرلل حاضيإلا :رظني ()

 )*( ءصئاصخلا :رظني ١/ ١75.
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 ةروص الإ وه ام ءاضم نبا نأ "'ءارفلا ايركز وبأ"' هباتك يف ىري .يراصنألا

 مث ...ريثك الو ليلق يف هيلإ ريشي نأ نود هئارآ نم ريثكب عفتنا ءارفلا نم

 ىلع لوقلا نوقلي نمت اذه يف تسلو .!!قرس :لوقأ الو عفتنا لوقأ" :لاق

 ءارآلا نم ةفئاط (ةاحنلا ىلع درلا) باتك نم تجرختسا يننإ لب .هنهاوع

 .""ءارفلا ايركز يبأ نيددجملا خيش ءارآ نم ليصألا اهعبنم ىلإ اهتددر

 لع -ةموعزملا -هتروث يف ءاضم نبا هيلإ بهذ ام نإف ءاًريخأو ()

 ةيرظن ءانبل اًساسأ ميقت ةعيطق نوكي نأ حلصي ال ءيوحنلا ركفلا

 ىيوسلا انتارث يف ال اراك إو امد نورك نأ ودعي الث ةديدح ةيروعن

 نالعإ ؛قيمعلا هعقاو يف وه '"'ةاحنلا ىلع درلا"ف ءيريظنت لمع نم

 .لاؤسلا مدعل سيسأت ةداعاو وجبلا قطنملا ةلاقتسا ةرورض نع

 وأ .ماظنلا دقتفي لكش ةغللا نأكو .""قطنملل ال نكلو ءوحنلل معنف

 ىلع درلا" بحاص ري مل مث نمو ؛ةزرابلا هرهاوظل ريسفت ال مهبم ءانب

 مويلا فرعي ام رارسأ ىلإ ذافنلل مهنم ةلواحم مهيعاسم يف "ةاحئنلا

 ململي يريسفت جهنمب زوفلا ىلع مهنم اًصرح الو "ةغللا ماظن"ب

 ظ .اهدعاوق تاتش

 )١( ةص ءءارفلا ايركز وبأ  2١"ص ىلإ ؛؟7”م يف كلذ لوح ثيدحلا رادأ دقو 47 .

 ١". ١ص ؛يبرعلا لقعلا ةدحو (؟)

 اب +١ -



 هغارفإو «هريقفت نم برض ءاذه ءاضم نبا راظنمب يوحنلا انثارت ىلإ رظنلاو

 ةيبرعلا يف يوغللا زكفلا يف سيل ءاّهم اًبناج لكشي يذلا يركفلا هزاهج نم
 '  :اهلك ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف لب ءبسحف

 كشي الوأ «شقانت ال اهيلع ماق يتلا ةيركفلا هتموظنم نأ كلذ ىنعم سيلو

 ام وهو .ميلس يركف ساسأ ىلع نوكي نأ طرشب مئاق هلك كلذف ؛اهتهاجو يف

 ءارقتسا نم عزتنم ملع وه |منإ" :لاقف ءوحنلا نع هثيدح يف ؛ينج نبا هيلإ راشأ

 يسن ياش زاك جيف نيزابو دايس لع نهانا قرأ نم لكك ملف
 مادقإلاب هل حمسن ال .هبكترم انغوسو هانيأر يذلا اذه عم اننأ الإ .هركف ورمع

 ءانافرع هتباثيو ءاّناقتإ هضهاني نأ دعب الإ ..اهثحب لاط يتلا ةعامجلا ةفلاخم ىلع

 هدش كلذ لعف اذإف ...هركفن تاوزن نم ةوزن ىلإ الو ؛هرطاخ حناس ىلإ دلخي الو

 الرج دق وق نمو هةرغو ىلا ءايقو نبا هدا ابا ذزيوب0""ع طاح ميشو هيا

 هيلإ بهذ ام فييزتو «هيلع درلل ةاحنلا نم ريثك ىدصت لب ءيوحنلا انثارت يف
 :تزا ؟فورتخ نيا بالا« ايتقإلا دبتع نو له ويلا ولأ منار لغو

 امع وحنلا ةمثأ هيزنت" :هباتك يف ءءاضم نبا ءارآ نم اًريثك فيز دقف (ه٠1

 ."وهسلاو أطخلا 55-005

 )١( :صئاصخملا ١

 - رال ١ -



 اوناك نإو ةاحنلاف ءاذحاو ناك جهنملا نأ امك ؛ةدحاو -نذإ -ةيرظنلاف

 .ةدحاو ةيركف لوصأ يف نوكرتشي مهف «تاريسفتلاو ماكحألا ضعب يف نوفلتخي

 !!مهسفنأ "سرادملا"ب نولئاقلا هيلإ بهذ ام وهو

 هباتك يف -لوقي "ةفوكلا هو بحاص ا يدهم م/روتكدلاف "

 ال نكي ملف «ةفوكلا امأو" :دادغب يف يوحنلا سردلا نع ُدعب هفلأ يذلا

 ذيمالت اوناك .ةفوكلا مهتفرع نيذلا ةاحبنلاو .يوحنلا سردلا يف خيرات

 مهوصحخم نم اوفتكاو .هيف اوعربي ملو .سردلا يف اوقمعتي مل نييرصبلل

 ام ىلإ اوفيضي ملو .نيرسوملاو ءارمألا بيدأتب ةفوكلا يف اولغتشي نأ يوحنلا

 .””اًئيش هبولسأ نم اوريغي ملو ءاًديدج نييرصبلا مهخايشأ نع هوقلت

 نأ يغبنيو" :”ةيوحنلا سرادملا" بحاص .ءفيض يقوش /روتكدلا لوقيو

 ناكرألا يف ةيرصبلا ةسردملا نيابت ال «ةيفوكلا ةسردملا نأ ناهذألا ىف رقتسي

 يتلا ءناكرألا كلت نم ةرصبلا هتمكح ام ىلع اهوحن تنب دقف ءوحنلل ةماعلا

 .”"يرعلا وحنلا ين ةخسار مويلا ىلإ تلظ .

 رصم يف ةيوحتلا ةسردملا" بحاص .مركم ملاس لاعلادبع /روتكدلا فرتعيو "

 قالطا نإو نعم بهدم ؛ غبطصت 7 مل ءيوحنلا سردلا نم ةرتفلا هذه نأب ”ماشلاو

 )١( اص :دادغب يف يوحنلا سردلا ١ .

 اهدارتعا عم (ةفوكلا :يأ) ءاهعأ ريغ'"' :هلوقب كلذ فدرأ روتكدلا نأ بيرغلاو ء١ 68ص ؛ةيوحنلا سرادملا(؟)

 .''هئدابمو همسا هلو .هعباوط هل ءاّيوحن اًبهذم اهسفنل قشت نأ تعاطتسا (ةيرصبلا) ناكرألا كلتل

- ١944 



 غبطصت مل ءماشلاو رصم ةسردم نإ معن" :لوقيف زوجت هيف اهيلع "ةسردم" مسا

 ناك اذملو ؛..اهتاوخأ يف اًحضاو كلذ ناك اك دحوم جهنمب نولت ملو ءنيعم بهذمب

 اذإ الإ ةسردم نوكت ال ةسردملا نأل ؛ريبعتلا يف زوجت هيف ةكرحلا هذه ىلع ةسردملا قالطإ

 نكي لو .صاخ عباطب اهجهانم تزيمتو ءلوصألا تقسانتو ,فادهألا اهيف تدحوت

 .”"'"ثحبلا اذه يف حضاو وه امك اهل خرؤن يتلا ةسردملا هذه يف كلذك نأشلا

 ظ 0 007 ظ ]

 ريكفتلا نأو .يوحنلا ركفلا يف "ةيرظنلا" ةدحوب لوقلا ىلإ ينعفدي هلك اذهو

 لع رواغت ””'ةدحاو ةسردم" وأ "ةدحا و ةيركف ةموظنم" ىلع مئاق ي وحتلا

 )١( -ص :ماشلاو رصم يف ةيوحنلا ةسردملا 7.
 ظ .:عم قفتأ ال اذهيو (؟)

 حلطصملا) "'رتاوتلاب ةنباث ةقيقح- حبصأ سرادملا هذه مايق"' نأ نم ندع قس هنا عشا 0

 نإو ؛مهريغو نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا ب لوقلا نأل ؛(6١ 4ص ؛يزوقلا ضوع .د .يوحنلا
 نم مهفي الو لب ءرتاوتمب سيل هساسأ ىلع اهمايقو "سرادملا" ةأشن ب لوقلا نإف ءاًرتاوتم اتباث ناك
 /روتكدلا انذاتسأ ليلعت عم قفتأ ال اك هحاضيإ قبس ام ىلع ءاميدق ءيوحنلا ركفلل خرأ نم عينص

 "نييرصبلا" نم الك نأ ىلع ءانب '"ةيوحنلا سرادملا' ةركف هضفر -هللا همحر -رشب لايك

 اوددح دق «ىري ا ءاوناك نإو -نويرصبلاف ؛حيحصلا يملعلا جهنملا ىلع اوجرخ دق ''نييفوكلا"'و ظ

 ءاحف ةيفسلفلا تاساردلاو .ةبقطنملا ئداملا ةرطيس تحت اوعقو دقف -ام اًعون ةسوردملا ةغللا ةئيب

 مهنكل -لاقب ام لكب اومتهاو ؛عالا ىلع اودمتعا نإو -نويفوكلاو .اًدقعم اًبرطضم مهلمع
 ةيوغل سرادم"' كانه تسيل هنأ ىلإ كلذ نم صلخيو .اًبيجع اًطلخ «ءضعبب اهضعب ةدلملا اولفطخ

 ةفلنخم ةنيدم يف ةعومجم لك ثشاع نيسرادلا نم تاعومجم كانه (منإو ءامهريغ وأ ,ةيرصب وأ ةيفوك

 هع أ يتيم



 هتسارد تبعشت ىتح ءملعلا اذه لوصأ عضو أدب نأ ذنم ءاًعيمح ةاحنلا اهعنص

 لكل ناك دقف «خلإ ...ماشلاو رصمو سلدنألاو دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا يف

 نم دمو .لوقلا نم طسب أم بسحب لضفلا" تاخبلا هلك ءاذع نس لحاو

 نإف 5١( -5 ٠ص .يناثلا مسقلا .ةغللا ملع يف تاسارد)''ةيملع ال :ةيفارغج سرادم -نذإ - يهف

 لوصأو جهنم ىلع ةمئاق ةيوغل ةيرظن جتنأ «ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلاف .ةقدلا نع ديعب مالكلا اذه

 .نيرخأتملا بتك يف ىلجعلا ةرظنلا -يبأر يف -هيلإ يدؤي امنإ كلذ ريغب لوقلاو .ةميلس ةبملع
 أيس امك .اهقيقحت نود يوحتلا ركفلا يف نيثحابلا ضعب اهب لاق يتلا تاملسملا ضعب نم قالطنالاو

 ظ ."'ةيرظنلا طباوض'' و ."جهنملا طباوض"' :ىثحبم يف هحاضيإ

 رايعملا ضفر اهنيح -هللا همحر -رمع راتخم دمحأ /روتكدلا انذاتسأ هيلإ بهذ ام عم قفتأ ال امك ه

 تايرظنلا سانا لع ىلا رابعا" لسألا نأ ىارو "' سرتدع"" قر فاحتلا ميسقت يف يفارعجلا

 عمس ام مازتلا يف هيوبيس ةيرظن نع ملكتن نأ اننكمي اذه ىلعو .ةلقتسملا تاهاجتالاو .ةلصشنملا

 اذه ...فالخلا ىلع بصنلا يف ءارفلا ةيرظن نعو .يرظنلا سايقلا مادختسا دعو .برعلا نع

 .روصعلا ريع هملاعمو لك دودح مسر يفو .هاجتالا وأ ,ةبرظنلا عبتت ين ةقد رثكأ نونكي ابر ءاجتالا

 .ةقدلا ىلإ نايحألا نم ريثك ين رقتفت يتلا ةيلكلا ماكحألا رادصإ وأ :تاميمعتلا مادختسا ريغ نم

 تايرظنلا عبتت _رايعملا اذهو ,1*"ص :برعلا دتع يوغللا ثحبلا "يملغلا رذحلا اهزوعيو

 نم لوأ فرعي «ةددعتم تايرظن ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا ناك ول ءايلس نوكي -انئاملع دنع

 دنع ثيدحلا يوغللا ركفلا يف ىرن ابك ءاهيلع فوقولا نككمي ةفلتخم جهانمو ءاهيق روطو اهأدب

 هيلع رواعت ثارت وهف :ةيبرعلا يف يوفللا ركفلا يف كلذ فالخب رمألا نأ ةقيقحلاو .نييبرغلا

 نكي مل نإ ءريسعلا نمو .نييلوصألاو نييربشلاو نيوقللاو نييوحنلا نم ةيقاعتم لايجأ

 ب ؟ تالا



 ناك امو "للعلا نم نيبو «لئالدلا نم حضوأو «يناعملا نم قتفو .سايقلا

 .ءلوصألا ضعب قيبطت يف يئزجلا داهتجالا ديلو ناك اهينإ فالخ نم مهنيب

 اهتزرفأ يتلا ةيئزجلا قورفلا ديلو ناك امك ءال ليلعتلاو ؛عورفلا ىلع اهليزنتو

 وأ «ةيرظنلا لوصألا يف فالتخالا ديلو نكي لو .يوحن لكل ةصاخلا ةفاقثلا

 "عامسلا" ةيئانث وأ «ةيوغللاو ةيوحنلا رهاوظلا ليلحت ةقيرطو ريكفتلا جهنم
 طابنتسالاو صوصنلا مهف يف ءدحاو ىوتسم ىلع فالتخا وه لب "سايقلا"و

 ضراعت دنع يأر ىلع يأر طي وأ ءضعب ىلع اهضعب خيح رب وأ ءاهنم

 يف داهتجالا" ب يمالسإلا هقفلا يف فرعي ام ريظن وهو ءاهبراقتو تالامتحالا

 |ى -ةفلتخم راظنأو جهانم تاذ "سرادم" نع ثيدحلاو ءيش اذه و ."بهذملا

 .رخآ ءيش -نيثدحملا ضعب بهذي

 مرت ناو فديو رطل و هةيرملا ىرسا رخل فاس ران هك دا -سيلف

 راطإ يف عونت هنأل -ىرخأ انايحأ -مهضعب دنع عسوتو -اًنايحأ -اهلخاد يف باطخلا

 امام سكعلا ىلع وه لب «زيمتلاو درفتلا ىلع اليلد سيل عسوتلا نأ ىلع .ريغ سيل دحوتلا

 نم اًريثك تلغش يتلا ةركفلا كلت داسف نع فشكي" اذهو ."ةيعابتالاو ديلقتلا ىلع ليلد

 .؟ص «يديزلل «نييوغللاو نيبوحنلا تاقبط )١(

 ١ بما يوختلا سردلا جهانم :ىطتي 5
ةسردم "' :دوجوب لوقلا هعم يفتني ام وهو

 "يا 

 :نارمأ انهو خلا ...”ةيسلدنأ" ىرخأو

 سس ١ يا



 اهنم لك زيمتت ةيوحن سادم هوجو يهو «نيثدحمو ىمادق ءيبرعلا وحنلا يف نيسرادلا

 كلذو +'"'نييفوكلا" ىلع نييوحنلا نم ءامدقلا دنع قلطي ناك "نييدادغلا "حلطصم نأ :ايفوأ

 :-١1؟ ءص .نييوغللاو نييوحنلا تاقبط يف -يوغللا بيطلا وبأ لوقي "دادغب ' يفاوقرع ممل ظ

 ىلع ةفركلا لهأ بلغو .ابيرق دادغب ىلإ ملعلا لقتنا ىتح ءاذه ىلع نيرصملا لهأ لري ملف"

 اوهابتو .رداونلاب اورخافتو .ةذاشلا تاياورلا يف سانلا بغرو .مهومدقف كولملا اوثدحو .دادقب

 ام انئايلع مالك يقو "ملعلا طلتخاف ؛عورقلا ىلع اودمتعاو .لوصألا اوكرتو .تاصيخرتلاب

 يئاكلا .:دادغي لهأ مالك نمو" ١١/١-: .ةجحلا يف -ىسرافلا يلع وبأ لوقي .كلذ دكؤي

 كلذ ريظنو "ابب كانئتج نحن :ديري وهو .ءابلا ىلع ءاشلا ةكرح حرط ُهَي كانثج نحن :.ءارفلاو

 قرا بعتاو اوك 1و 18/١ ضصئاصنلا :رظني ءينج نبا هذيملت دنع ريثك

 اوطلخ نيذلا ءالعلا ءالؤه ىلع نيثدحملا دنع "نويدادغبلا "حلطصملا !اذه لقتسا مث 7354و

 ةسردملا " :اهيلع اوقلطأ انه نمو .امهنيب اوحجرو '"يقوكلاو ؛يرصبلا '"'نييهذملا نيب

 لضاف .د :كلذ يف لوقلا طسب دقو ءاديدش ابارطضا اهباحصأ تابثإ يف اوبرطضاو ''ةيدادغيلا

 .دو .اهدعب امو 7١ ؟ص .يرشختزلا دنع ةيوغللاو ةيوحتلا تاماردلا :هباتك يف :يئارماسلا

 .اهدعب امو مال ص ءيوحتنلا فالخلا هباتك يف «يناولحلا ريخ دمحم

 اوجتحا مبنأ :""نييدادغبلا "ىلع "ةسردم ردم '' حالطصم قالطإ ةيعورشم غوسيام نأ نيثحابلا ضعب بهذ :امههينا

 مأ فادغب يف يوحنلا سردلا رظني نويفوكلاو نويرصبلا هضفر يذلا تقولا يف فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب

 -اضيأ كلذ بسن دقو .149"ويلوي .17ةنسلا 14م ؛يبرعلا ثارثلا ةلجم مساق دمحم .د قيوحن ةسردم

 سلدنألا بهذم صئاصخ :رظني "ةيسلدنألا ةسردملا "' ىلإ -هترثكو فيرشلا يوبنلا ثدحلاب داهشتسالا

 ىلع .قيقحتلا نع ديعبو «قيقد ريغ مالكلا اذهو .4 هص :ينيفا رداقلا دبع .د .يرجملا عباسلا نرقلا يف ءيوحنلا
 .''فيرشلا يوبتلا ثيدحلاب داهشتسالاو يوححنلا ركفلا "' :ثحبم ص هشحبلا اذه يف هتايب نأبسام

 هس ١ ج19



 تراس يذلا جهنملا نأ نم هانركذ نأ قبس ام دكؤيو .يتاذلا اهجهنمو صاخلا اهيولسأب

 نإو ءاهيلع جرخي مل ,ةماع دعاوق همكحم ,ةفلتخملا هندم يف دحاو .ةيوحنلا ةساردلا هيلع

 لكل زيمت جهنم دوجوب عطقي يذلا ىنعملاب -سرادم ةمث سيل نذإو .اهضعب ريثأت توافت

 «ةهباشتم تاراطإ ىف كرحتت تاعمجتلا هذهو .ةيندم تاعمجت كانه امنإو وحنلا يف -اهنم .

 اهنع يفني ال فالتخا هنإف «تايئزجلا يف اهنيب هيف تفلتخا نإو ةدحاو اُلوصأ قبطتو
 لوانتو «ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا ةءارق نكمي اذه ىلعو "”لوصألا قافتاو ءجهنملا ةدحو

 .ثحبلا اذه هب ماق ام وهو «ةيوازلا هذه نم ةيملعلا هاياضقو هتالاكشإ

 دا دج د

 :ةيوحنلا سرادملا يقن يف رظنيو 7 5 4 -7 47ص «مراكملا وبأ ىلع .د ءيوحنلا ركفلا ميوقت )١(

 . ؛ص «ناغفألا ديعس .ذاتسألا ءوحنلا خيرات نم -

 .1775-١؟/ص ءرمع راتخم دحأ .د .برعلا دنع يوغللا ثحبلا -

 ."ةيوحنلا سرادملا"ب لوقلا يفت ىلع هلكو رادأ دق و «يئارماسلا ميهاربإ .د:عقاوو ةر وطسأ يبرعلا وحتلا -

 .11 ١- ١ص ؛ىسوملا داهن .د ؛ةيبرعلا خيرات يف -

 .017 - نص «نارهز يواردبلا .د ءيناجرجلا رهاقلادبع ةغللا ملاع -

 ١7- ١55. ةدص «ليلخ يملح .د «يبرعلا وحنلا خيرات نه -

 ةفاقثلا يف فالتخالا ديلاقت رّتؤم ءقزمح نسخ .د «ةيبرعلا ةيرظنلا ةدحوو يوحنلا قالخلا -

 .19 -ة الص 7٠١17 ةنس «تيوكلا ةعماج ؛بادآلا ةيلك «ةيبرعلا

 :رظني ىرخأ سرادمدوجو ركذأو ''ةفوكلاو ةرصبلا'" طقف نيتسردم دوجو ىلإ بهذ نم نيثحابلا نم كلنهنأ ىلع
 0+ د“ ع1 ةوض .يبلش حاتفلادبع .د «يمرافلا يلع وبأ 2

 ١7. ص «يتارماسلا لضاف .د «برعلا دنع ةيوغللاو ةيوحنلا تاساردلا

 / .”ةالص «نيساي لآ نيسح دمحم .د .برعلا دنع ةيوغللا :تاساردلا -

 000.74 كرابم نزام .د «يوحنلا ينامرلا :

 سيور ا دب .د :دادغب يف يوحنلا سردلا

 - 3غ



 تاقلطنملا :اقاث

 :يوحنلا ركفلا تاقلطنم

 ئدابملو سسألا ةعومجم :انه "ىوحتلا ركفلا تاقلطنم"ب ىنعأو

 :وأ .ةيبرعلا ةيئاسللا ةرهاظلا يف ةاحنلا ريكفتل ةهجوملا

 مهديعقت ءانثأ ىف ةاحتلا ريكفت هجوت تناك يتلا (تاملسملا)تايطعملا

11- 

 ."ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا" مهسيسأتو .برعلا مالك

 ديدحت نم يوحنلا ركفلا ئراق نكمتي تاقلطنملا هذه لالخ نمو

 يتلا ةماعلا صئاصنخلا ضعب" ىلع فوقولاو ءريكفتلا اذه ةيلكلا ملاعملا

 ةاحنلا داقتنال أجلي الو .صئاقن وأ اًيبع اهدعي الف ءيرعلا وحنلا تزيم

 .صاخلا مهروظنم نع فلتخي رخآ روظنم نم اًقالطنا ءىمادقلا

 ةسرامملا نأ يأ ”'"ةصاخلا مهفادهأو مهنمزي ةطبترملا ةيرظنلا مهتاقلطنمو

 ضرفيو لب -هيف اًفلتخم اًيريظنت المع ىقبتس .برعلا ةاحنلل ةيركفلا

 :تاحلطضمو: .تاجوتعو. «تانلاكشإ نم ايات ةظاحم 4 هيلع
 ةيفرعملا سسألا ىلع افقن مل ام ””هتعيبطو قفتي ال ام «تاليوأتو

 )١( ءراجنلا ةفيطل .د ؛يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم صال؟ا١.

 يوحنلا ركفلا ءاعو يف مهولدب اوتدأ نيذلا ,نيثدحلا! نيثحابلا نم ضعب دنع هظحالن ام اذهو (؟)

 ناك ام مهنم ناكف «هتاقلطتم ىلع فوقولا ةلواحم نود ءددحم عوضوم وأ ؛ةنيعم ةيئزج نع اًدحب

 - ؟تيه



 .هيلإ يمتني يذلا يركفلا ماظنلاو ءاهنع ردصي يتلا «(«ةيجولوميتسيإلا)

 كلذكو ..هتاحلطضمو هميهافم رسفتو ءهتاودأو هتاروصت للعت هبو

 ءاهفصوو «ةيوغللا قئاقحلا نع فشكلا يف مهتقيرط ىلع فوقولا

 هيضتقي امو يوغللا بيكرتلا ةينب ليلحن يف مهقئارط ةفرعمو ءاهديعقتو

 نادل هب عافتنالاو هصالختساو اذه ريرحت انسحعأ ول اننأ ةقتفاو.قللذ

 سرد يف يوحنلا ركفلا عمل نم ريثك هيف ىلجتت «ملعلا نم باب ىلإ كلذ

 .صوغلا دعبو «ةقدلا يف ةغلاب تاطابنتساو ءفيرشلا يبرعلا ناسللا اذه .

 هذه نأ ىلع .هلوح ةطولغملا ميهافملا نم اًريثك انححصلو ءمهفلا دادسو

 . :ةثالث رومأ يف اهلثمت نكمي تاقلطنملا

 .ةيركف تاقلطنم ٠

 .ةيحهنم طباوضو. 0

 .ةيرظن طباوضو ©

 :لي ايف كلذ ليصفتو

 :ةيركفلا تاقلطنملا :الوأ

 .ةيركملا تاقلطنملا 8 ةعومجلا -هتلمح يف - عضخم يوحنلا ركفلاف

 تاساردلا كلذ داق 0 "يبرعلا ناسللاب نآرقلا لوزن" اهيف مكحتي

 تاقلطنملا هذهو .ةصاخ ةهجو ىلإ -هلك ينايبلا ركفلا لب -ةيوحنلا

 : يه «ةسيئر ئدابم ةثالث لوح روحمتت ةيركفلا

 5 تكاد



 :"ماهفالاو مهفلا )١(

 ”مالكلا ةيوحن"و "ىنمماو ظفللا اياضق”ب هتيانعو يوحنلا سردلل عبتما
 نم بيكرتلا يف تاملكلا ةكرح"و "ةلمجلا ماظن يف ةيبيكرتلا تاقالعلا فصو"و

 نيب يلماعلا عاطقنالاو طابترالاو .ةيترلاو .فذحلاو .ركذلاو ؛ةماقتسالا :ثيح

 لالخ نم "اههوجو يف سرفتلاو صوصنلا لخاود فشك"و "خلا ....ملكلا

 ىنعملا تاهجلا" هطبضو ؛"برعلا هب تملكت ام قفو ملكلا فالتتا يراجمل" هطبض

 يتأيس امك "ضقانتلا مدعو .ةيلوقعملاو ءقدصلاو ؛ءنسحلا :ثيح نم .حيحصلا

 -هلك ينايبلا لب -يوحنلا ريكفتلا نأ ظحلي هلك كلذل عبتتملا نإ :لوقأ .هحاضيإ

 ةفيظو :وه ءدخاو ماهنها زكرم هبطقتسي ناك ؛ىمادقلا انئالع ىدل هتاشقانمو

 ءايندلاو نيدلا لصأ وه يذلا «نيبملا هللا باتك ؛نآرقلا مهف :يأآ ”"ماهفإلاو مهفلا"

 تايلكلا .عماسلا ىلإ ظفللاب ىنعملا لاصيإ :ماهفإلاو .بطاخملا ظفل نم ءيشلا روصت وه :مهفلا )١(

 .7917ص .يوفكلا ءاقبلا يبأل

 «يراضحلا اهدوجو لكشي "'صنلا" يحولا لازي ال ةمأ ةراضح اهيلع تسسأت ةفيظو يهو (؟)

 يراضحلا دوجولاف مث نمو ؛ضرألا بوعش خيرات يف تاركن اهؤانبأ حبصي همهف بايغبو

 ىتحح ؛فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ءميركلا نآرقلا :'"صنلا'' مهقب طبترم - ةيمالسإلا ةمألل - هلك

 ةدودشم تلظ يتلا ؛ةيمالسإلا ةمألل ةيركفلا تاقاطلا "ماهفإلاو مهفلا" ةفيظو تلغش

 مهفلا ءاوجأ تسسمأن ثيح .هل ريظن ال دح ىلإ "يحولا'' ىلإ ةيركفلا اهتارطخو ءكهسيساحأب

 .هنايلامجو هتالالد يف ثحبلاو .هرارسأ نع فشكلاب .صنلا اذه ةبراقمل ؛قوذتلاو ليلحتلاو

 .هةزاحعأ طانم نع فشكلاو .هلالظو هتاءاحجنإ دنع فوقولاو

 - ١ تام د



 "ديعقت"و "طيض" :نم ةاحنلا هب ماق ام قيرط نع «نيرخآلا هماهفإو هدمتعملاو
 لظ يف «ينآرقلا بيكرتلل حيحصلا مهفلا نّمّؤت يتلا ةيوغللا سسألل "نينقت"و
 طالتخا ةجيتن ءنحللا ىشفت لظ يفو .ةحاصفلاو يحولا يعبنم نع داعتبالا

 اهب ةكلملا كلت تريغت"ف "حوتفلا رارقتساو «مالسإلا راشتنا رثإ ,مهريغب برعلا

 :ةيناسللا تاكلملا وبأ عمسلاو .نيبرعتملل يتلا تافلاخملا نم عمسلا اهيلإ ىقلأ

 ملعلا لهأ ىشخو «عمسلا دايتعاب هيلإ اهحونجل اهرياغي ام اهيلإ يقلأ اب تدسفف

 يلع ثيدحلاو نآرقلا قلغنيف اهب دهعلا لوطيو ءاّسأر ةكلملا كلت دسفت نأ مهنم

 تايلكلا هبش ةدرطم .ةكلملا كلتل نيناوق مهمالك يراجم نم اوطبنتساف ؛موهفلا

 .””"هابشألاب هابشألا نوقحليو .مالكلا عاونأ اهيلع نوسيقي .دعاوقلاو

 ءاّرئنو اًرعش هلك يبرعلا ناسللا "ماهفإو مهف" لمشتل ةرئادلا تعستا مث

 حبصأ ىتح .همهفب الإ نآرقلا مهفب دحأ لقتسي الف ؛ميركلا نآرقلا هب لزن يذلا

 «تاياغلا تفلتخا نإو «باطخلا تالاجم فلتخم ليلحتل «ةلماش ةيرظن "وحنلا"

 سيل" -هناحيس -هلزنمك هنأ عم ميركلا نآرقلا نأ كلذ ؛دصاقملا تنيايتو

 ءاهبيلاسأ ىلع راج هنأو .ءبرعلا ةغلب هتلص دكؤي كَ هللا نإف ”"ءيش هلثمك

 نئس بسحب هدابع بطاخ" -هناحبس -هنأو ءاهتغل يف اهفرصت قئارطو

 )١( ص ؛يردولا دمحأ .د .برعلا دنع رعشلا ةيرظنو ىنعملاو ظفللا ةيضق :رظني 8-7٠١١ 5١.,

 )( «نودلخ نبال .ةمدقملا ص""*٠ 4.

 :11 را ةيروشلا ةروح()

 سه أ قرا



 امو » :ىلاعت لاق «'"”هنع اعطقتم «لوقلا نم ارضا ال نايس ناك ثا" مهمالك

 37 سل لا 3 5 : ع مام 8 م صا لك

 نم ىِدِهَيَو ُءاَشَي نم هللا ْلِضيَف 3 تريبل همؤق ناسلب الإ لوشر ني اًنلسَرا

 10 4 م1 م ٍِ ا 5 0
 نيمانعلا ْبَر ليزنتل دهنإَو » : -هناحبس -لاقو .”4 ير ميكحلا ٌزيزعلا َوهَو ُءاَشَي

 ٍنيبُم َنرَع ناسلب خ9 َنيِرِذُمْلآ َنِم َنوُكَتِل كبلق تو ْلَع نيِألا حوُرلا هب َلَزَن

 ند "رعت" هلا لعن ا رقلا عم يمالسإلا ركفلا لماعت مث نمو ؛"4 ©

 نم درو ايف هبتارمو .برعلا مالك صئاصخ يف نوثحيي اوحارف ؛نآرقلا نع مهلغش دق اذه نأ نظُي دقو )١(

 يفو .نآرقلا يف ةغلل دعقي يوحنلا ركفلا نأ مهوت نم عبان نظلا اذه نأ ةقيقحلاو .رعشلا ةصاخو :مهتابطاخم

 لك دنع لب -ةغالبلا ءاملع دنع -اًضيأ -هدجن ظحلملا اذهو !!قرف امهنيبو .نآرقلا ةغلل دعقي ناك هنأ يبأر

 ةيقيقحا هتاماقمو «برعلا مالك صئاصخ يف ثحبللاب اًريثك اولغش دّقف -نآرقلا باطخلل سسؤي ناك نم

 ريكفتلا نم نورق ةسمخ دوهج هئانب يف كراش سسؤم باتك وهو -الثم -"'زاجعإلا لئالد”'ف ,قيليزنتلاو

 ام بيجتع'' نايبل ةللحملا هدهاوش لج دجن -كلذ للع ناببو ءارجعم نآرقلا راص اهب يتلا "'ةيزملا رمأ" يف
 رارسأ ينو هيف ةينآرقلا تايآلا ةبسن لثمت ثيح ) !!نآرقلا نم ال .برعلا مالكو رعشلا نم ''مظنلا نم اهيف

 نيب ىتعملاو ظفللا :رظني ./44يلاوح امهبف لثمي يذلا يرعشلا باطخلل اًقالخ .:/١هيلاوح ةغالبلا

 مالك" ىلع فقو نم نأ اونقيأ مهأكو( 8١ص فنايعتلا قراط .د ؛ينرعملا سيسأتلاو ايجولويدبألا

 يف - مهئاسلب لزن هنأ عم -نآرقلا اذه نأ كردأ ''همالك بتارم'"'و '' هتابطاخم صئاصخ"'' ةفرعمو ''برعلا

 يفو .كاذ جرخم ريغ اذه جرخم نأو .مهتايبو مهمالك صئاصخل نيابم مالك بتارمو .هباطخ صئاصخ

 يف رظنلاو ''زجعملا باطنخلا'' يف رظنلا نيب ةمئاد ةحوارم يف مهلعج ام وهو .''زاحعإلا'' هجو نمكي اذه

 .رومألا فئاطل نم اذهو "'"يرشبلا باطنخلا"

 ؟ :ةيآأ ,ميهاربإ : ةووش (1)

 11 اع ا نبا يي سارا ا

 - ح8



 تايلكلا عقاوم ةفرعم نم ةيوغللا صوصنلا ليلحت يف صانم الو ؛هزاجعإ هتغل

 .'"'وحنلا'' ملع هلفكي ام كلذو ءبيكارتلاو

 لك يف انثاملع تاحورطأ يف (ًكحتم "ماهفإلاو مهفلا" قلطنملا اذه لظ دقو

 لئاقلا يرجي اهيلإ يتلا ةياغلاو رمألا رادم نأل" ؛يبرعلا نايبلاب قلعتي ام ظ

 ال ءيوغل باطخ يأ روصت نكمي ال ىتح '”ماهفإلاو مهفلا وه |نإ .عماسلاو
 ."”هتدعاق ةفيظولا كلت نوكت

 ركفلا اهنم قلطنا يتلا "ماهفإلاو مهفلا" ةيروحملا ةفيظولا هذه لالخ نمو

 :يلي ام انل حضتي يوحنلا

 ”" ظافلألاب يناعملا نع ةنابإلا"وه ذإ ؛يوحنلا سردلا يف "بارعإلا" ةناكم -أ

 بارعإلاف ""ةدافإلا لصأ لهجل هالولو ..ةلالدلاب دصاقملا لوصأ نيبتت" هبو

 دع مث نمو ؛ةدحاولا ةلمجلا لخاد تاملكلا نيب بسنلا ةمحلو «ةقالعلا ينعي

 )١( «ليصفتلا نم ءيشب كلذ ينجاطرقلا مزاح حضويو ؛١/7١1 ؛ظحاجلل «نييبتلاو نايبلا '
 ىلإ سانلا جاتحا يتلا يناعملا ىلع اًليلد لعجي نأب ءايشألا ىلوأ مالكلا ناك امل" :هلوق يف

 ىلإو ءراضملا ةحاّرإو .عفانملا ليصحت ىلع ءاًضعب مهضعب ىلإ مهجايتحا بسحب اهمهافت
 امإو :بطاخملا ةدافإ امإ يغتبي ملكتملا نوكي نأ بجو ءاهتدافإو رومألا قئاقح مهتدافتسا

 ؛ةص ؛ءاغلبلا جاهنم "هنم ةدافتسالا 4 .

 اًيدقن مأ ءاّينيد مأ ءركفلا كلذ ناك اًيوغل ءامدقلا ركف يف ثحبلا" :نأ ينردولا دمحأ .د ىري اذهو (7)

 " صنلا''ب برعلا دنع اًساسأ ةطبترملا مهفلا ةيرظن ءوض يف الإ هجاهنم ميقتسي نأ نكمي ال اّيلامج
 .١٠الالص «ىنعملاو ظفللا ةيضق "صن ةراضح يه ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا نأ رابتعاب ينيدلا

 ٠ .(بر ع) ةدام .برعلا ناسل (5)

 .0 عة ص ؛نودلعن نبال .ةمدقملا (5)

 ا



 لبس نم هعضي اب ؛ءيطاخ مهف يأ نم ينآرقلا .صنلل انيصحت هيف فيلأتلا

 لمأتلاب الإ "هللا دارم" كردي نأ عيطتسي ال رسفملا نإ ذإ ؛هيناعم نع ةنابإلا

 يف ”بارعإلا" ريتعي اذلو ؛هظافلأ تالالدو :نآرقلا بيكارت هيلع توطنا |يف

 مالك نم قحلا دارم جرختسا نم هيلع بترتي ال نوكي ام قدأ ريسفتلا بتك

 .هب لبعتي نيد وهف - هناحبس - قحلا

 نم ةداع هبحصي اهبو '"'ةمراص ةيعوضوم" نم هل اب يوغللا ليلحتلا" نأ (ى

 ةيحالص ىدم ساقي هب اًيعوضوم اًرشؤم ربتعي نأ نكمي "ةللحملا تاذلل بييغت"
 ىتم هذه يوغللا ليلحتلا ةيمهأ حضنتو .ةيتاذ ةيعفنم ةغبص لك هنع ىفنُت هبو ,رسفتلا

 الإ -ولخت ال اهنآ ىنعمب ”اّيناجم اًرمأ اًدبأ نوكت ال ريسفتلا ةيلمع نأ نابسحلا ىف انعضو

 اًروضحو ءاّريبك اًرابتعا ريسفتلا بتك يف وحنلل انيأ ر مث نمو ؛""'ةيئاغ ةغبص نم -اًردان

 نم ةصلختسملا يناعملا هوجو نم رسفملا هيلإ بهذي امل ةيعورشملا يطعي هنأكو ءاّقيثك

 هتيرح نب ةقالعلاب ماودلا ىلع الوغشم رسفللا ناك ىرخأ ةرابعبو" ”ينارقلا بيكرتلا

 .ةيجاهنملا مهتاقلطنمو ؛ةيركقلا اهباحصأ لغاوشل عضخت اهنإ ذإ (1)

 ةيبرعلا ةلجملا .باب دمحأ دلو دمحم .د .ريسفتلا يف وحتلا لاعتسا يف ةرظن «ليوأتلاو بيكرتلا (؟)

 .77 ةص م 19944ةنس ؛77ع+1٠ةنس «ةفاقثلل

 هعانصلاو قفتي ال ىنعم لك ؛ميركلا نآرقلا ريسفت يف ضوفرملا "ليخدلا" نم ناك مث نمو ()

 هباتك يف يبلحلا نيمسلا دنع ىنعملاو ةيوحنلا ةعانصلا نيب :رظني .ةغللا نيناوق هرقت الو ,ةيوحنلا

 .كلذ لوح اهلك اهتردأ دقو .ثحابلل ريتسجام ةلاسر ؛نونكملا باتكلا مولع يف نوصملا ردلا

 تا



 ةيآ مهف يف ءارآلا تفلتخا اذإ اذخو ؛"”ةهج نم ةغللاو وحنلا تايضتقمو .ةهج نم

 ناسل هيلع لد ام"و "اهقيرط يف ذفنأو «ةيبرعلاب سمأ"وه ام نوراتخي نورسفملا ناك

 .""برعلا مالك هيلع دعاسي ال" ام نودري دو "تايألا قاسمو برعلا

 برعلا دوهعمو «يبرعلا ناسللا مهف لوصأ نم هعضي اهب -وحنلا لالتحا -ب

 ب قلعتي ام اهنم ةصاخو ءاهلك ةيبرعلا مولع يف ”اّيزكرم اًعقوم -اهباطخ يف

 راص ىتح (ريسفتلا)ينايب ىوتسم ىلع اهنم ناك ام ءاوس «ميركلا نآرقلا

 ىلع اًيساسأ اًذفنم -"برعلا نيب بطاختلا ننس" نايب نم هعضي اهب -وحنلا
 هقفت تاودأ مهأ نم ةادأو ؛هريسفت طورش نم اًمزال اًطرشو «ينآرقلا ىنعملا

 نيب ةقالعلا طبض لواحي يذلا (هقفلا لوصأ) ليوأت ىوتسم ىلع مأ . ةيناعم

 نيسسؤملا نيصنلا ؛ةنسلاو .نآرقلا) يعرشلا باطخلا يف ىنعملاو ظفللا

 دكأ دقف ؛نيبم يبرع ناسلب درو دق باطخلا اذه نأ ابو (ةيمالسإلا ةراضحلل

 ةيمهأ" هقفلا لوصأ ءاملع نم امهريغو يبطاشلا هدعب نمو «يعفاشلا مامإلا .

 ىلع فوقولا ةلواحم دنع «ينيدلا باطخلا يقلت يف برعلا دوهعمب مازتلالا

 .4 ء ص ؛فضان ىفطصم .د ءلصاوتلاو ريسفتلاو ةغللا ()

 لول انوه فته ْدَقّلَو 9 :ىلاعت هلوق ريسفت دنع .يسلدنألا نايح يبأل .طيحملا رحيلا :رظني (؟)

 ,[14 :ةيآ فسوي ةروس] « مير ٌندَهَرب اهو نأ

 وحن «يبرعلا دقتلا : رظني "وحلا ةطلس"ب فصان ىفطصم /روتكدلا انذاتسأ هنع ربعي ام وهو (8)

 اًفصو يوحنلا ركفلا اهمئاعد ىسرأ يتلا "ةيوحنلا ةيعجرملا"ب هنع ربعأو «78 ص «ةيناث ةيرظن

 - .ةيمالسإلا ةفاقثلا يف ةلعافلا لوصألا نم اًَلصأ تتابق ءاديعقتو
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 "طبض"و "صنلا "مهف يف مهدعاوق نم راص دقو "اهنايب وأ .هيناعم

 .ةغللا صئاصخب يعولا" :مرحملاو ؛هوركملاو .حابملاو .بودنملاو .بجاولا

 ناسللا دعاوق قفو لئالدلا طبنتست ثيحب .ةيبيكرتلاو ةيدارفإلا اهتلالدو

 دهن ال اذهو ؛”"اهدوروو صوصنلا لوزن دنع ةيلالدلا هتاعضاومو .يبرعلا

 الإ اهرابخأو اهريسفت يَملعو اهمالكو اهّهَقِف ةّيمالسالا مولُعلا َنِم (َلِع"

 نييوحنلا نم مهريغو ءارفلاو ٌيِئاسكلاو سشفخألاو هيوييس نع تاباوّرلاب

 ثبشتلاو مهليواقأب صوصنلا ذخآم ين ٌراهظتسالاو ٌنيفوكلاو َنييرصبلا

 يف -اًضيأ -يبطاشلا لوقيو «50 57 257 /؟ «يبطاشلل تاقفاوملا :رظنيو .27 -ةاص ءقلاسرلا )١(

 يف راج هنأ :ىنعمب هيف ةمجعال اًيبرع نآرقلا لزنأ -لجو رع -هللا نإ" : ١ دو و ماصتعالا

 ءاًعورفو الوصأ اهيق ملكتملاو ةعيرشلا يف رظانلا ىلعف اذه تبث اذإف ...برعلا ناسل ىلع هيلاسأو هظافلأ

 ناسلب افراع هنوك ين يبرعلاك وأ ءايبرع نوكي ىتح كلذ نم ءيش يف ملكتي الأ :امهدحأ :نارمأ

 نم هيف لوقلا ىلع مدقي الف ؛ىنعم وأ ظفل ةنسلا وأ باتكلا يف هيلع لكشأ اذإ هنأ :ىناثلا رمألاو ...برعلا

 ."'اهناسلب ال .هيأرب ةعيرشلا يف لاقف ؛لز الإو ...ةيبرعلا ملع هل نمت هريغب رهظتسي نأ نود

 اذببو ءانك ص دعس قيفوت دومحم .د :ةدقان ةبلاس ةسارد ءةئسلاو تآرقلا نم طابتسالا لبس 0

 ؛هيوبيس اهسأ عضو «ةيوغل ةموظنم"' :نيتموظنمل عضخي «يمالسإلا ركفلا يف "صنلا" مهف نإف

 عضو :ةيلوصأ ةموظتمو .حيحصلا هجولا ىلع نآرقلا يناعم مهف يف ملسملل ادنس نوكت ىتح

 جورخلا نود ؛هماكحأو .نآرقلا يناعم طابنتسا يف دهتجملل اًدنس نوكت ىتح ؛يعفاشلا اهسسأ

 ١., *الالص .ىنعملاو ظفللا ةيضق "'هدودحو هميلاعت نع
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 َنيكفنُم َرْيَغ ءاوكلَس َةَيأ ةّيبرعلاب ّنوسبتلُم مُهَف ..مهليوأتو مهرشُق بادهأب
 قيراقت نع دخلا تارصإلا ناق .ءاوربس ثيحاهئلغ لك ءاوهشو انآ اهنم
 ىلع أرتجاف ِهِليزنت يف هللا قّثَي ل نمو ءاَصلا ٌديدع ةنسحلا هراثآو ااَصَمْلا

 ام َلاَثو ءءاوش ًطْبَح طبخو ةايمع بكر ءِبرْعُم ريغ وهو هيون نطاَعَت

 .01" مارب هنم هللا ٌمالكو .ًءارِهَو ءارتفاو لوقت وه

 سيل "هنيبتو ىنعملا نايب" ملع هنأ ىلإ هفادهأ يف يهتني يذلا -وحنلا نأ -ج

 لك مهفل مزال وه امنإ لب .بسحف ميركلا نآرقلا وأ طقف رعشلا مهفل اًمزال

 ناسل رخخآ هب رودي :مالك رخآب ءاهتناو .تاقلعملا نم ءادتبا لوقصم مالك

 دنع -يوغللا كولسلا ددحي نيح وحنلا نأل ؛ةفيرشلا ةيبرعلا هذهب قطان
 ىنعملا هيدحتو هطبض لالخ نم -ةرابعلا ةسدنهو .بولسألا ءانب يف -برعلا

 -ىرخأ ةهج نم ةلمجلا لخاد ملكلا نيب تاقالعلا ةكبش هسيسأتو .ةهج نم

 ,ريسفتلاو ريكفتلا ىلع مئاقلا يدقنلا هطاشن ةسرامم نم سرادلا نكمي

 مث نمو ؛”ةددعتملا هتاقاط نع فشكلاو ءصنلا قامعأ ىلإ ةذفانلا ةظحالملاو

 نبال لصفملا حرش ؛عفانم اهنم لصح ترسك املك اصعلا نأل ؛هب عافتنالا رثكي نمل برضي لثم )١(

 .لاثمألا ممجمو .7827 ١/ :يركسعلا لاله ىبأل لاثمألا ةرهمج :يف لثملاو ء15 ١/ :شيعي

 ١418/١. :يمزراوخلل ريمختلا رظنيو 577/١ :يرشخزلل ىصقتسملاو ءه١/18١ يناديملل

 اهداف 411 سس مبا عرقي ليعتلا 6

 .ماص «ليلخ درحأ .د ؛ةيبرعلا ةغالبلا ةسارد ىلإ لخدملا ؛رظني (9)
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 ثارتلا مهفل مهألا لخدملا وه يوحنلا ليلحتلا نإ :لوقلا ةغلابمللا نم سيلف

 نآرقلا تايآل ةاحنلا ليلحت أرق نم الإ اذه فرعي الو !!يمالسإلا يبرعلا

 هرثن :برعلا مالك مهليلحت يف رظنلا لاطأ مث .ناسحإو رصبت ةءارق .ميركلا

 فيلاكت لمحو ءاهببورد يف ريسلاو بتكلا ةءارق ىلع هسفن ريصو .هرعشو

 ةناكم وحتلا نولوي نييوغللا لعج يذلا ببسلا وه اذه نأكو ؛هئابعأو ملعلا

 الو .وحنلا يف اهعونت عونتت ال مجعملا يف ةلالدلا ذإ ؛مجعملا ةناكم قوفت

 -ةغللا ملع قح ناكو" :نودلخ نبا لقي «هيف اهددعت بيلاسألا ددعتت

 مل اهتاعوضوم يف ةيقاب هيف عاضوألا رثكأ نأ الول .مدقتلا -مجعملا دصقي

 ريغت هنإف .هيلإ دنسملاو دنسملاو .دانسإلا ىلع لادلا بارعإلا فالخب ءريغتت

 هلهج يف ذإ ؛ةغللا نم مهأ وحنلا ملع ناك كلذلف ؛رثأ هل قبي ملو ةلمجلاب

 هلك اذه نم ءوض يف لعلو «”"ةغللا كلذك تسيلو «ةلمج مهافتلاب لالخإلا

 ال" :ثلاثلا نرقلا ةمثأ دحأ -بلعث سابعلا يبأ ةرابع مهفن نأ عيطتسن

 لب ””"هلك اذه نازيم وحنلاف ,وحنلاب الإ نآرقلا الو بيرغلا الو رعشلا حصي

 ركب وبأ لاق دقف "هقفلا الو" تفيضي نأ سابعلا بأ ىلع يغبتي ناك

 ءاهقفلا نم ةعامح تيأر دقلو" :ثلاثلا نرقلا ءابلع نم -ينيرتنشلا

 هقفلا نم لئاسم يف اوملكت دق نيدهتحملا ةجرد اوغلبي مل نيذلا نيمدقتملا

 ,.6-245 4 ةص «نودلخ نبال .ةمدقلا(9)

 .5 ١٠١ ص :بلعت سلاجب(؟)

 "جا



 نكلو «مهتاظوفحم ةلقل الو ءمهماهفأ فعضل كلذ سيلو ءاهيف اونطخأف

 .””"هب مهالقتسا مدعو -وحنلا.ملع ينعي -ملعلا اذه يف مهفعضل

 نم ءاهنيناوق يف ةتباث نوكت نأ دبال اهنأو «ةيبرعلا ةعيبطل يوحنلا ركفلا روصت -د

 ذش" نإف «نيناوقلا كلت نع جرخي لامعتسا يأ عدريو رجزي رايعم لالخ

 نبا لوقي (ى "اهيلإ -(وحنلاب :يأ) هب در (ةيبرعلا نيناوق نع :يأ) اهنع مهضعب
 اهدعاوق نييو ءاهب نيملكتملا ناسل يف ةغللا نيب ةوجف كانه نوكت ال ىتح- "ينج

 فصتي يذلا «ميركلا ينارقلا صنلا "ماهفإو مهف"ل تعضو يتلا اهنيناوقو

 ةفص ا نوكي نأ متحتي اهب غيص يتلا هتغل نإف كلذلو ؛ماودلاو ءاقبلاب"

 نأ بجي ىحصفلا ةيبرعلل يوغللا سردلا يف ءدبلا ةطقن نإف انه نمو .دادتمالا

 ..ىرخأ تاغل ىف نكمملا نم ناك اذإو .ىرخأ ةغل ةيأ يف ءدبلا ةطقن نع فلتخت

 ىحصفلا ةيبرعلا نإف ...اًيلالدو اًيبيكرتو اًيتوص فلتخت لحارم ىلإ مسقت نأ

 بيكرتلا لاجم يف يعامتجاو ىسايس روطت لك نم اًنابث رثكأ لظن نأ بجي
 .نوكي نأ هل ديرأ ابك .نآرقلا ل ءاقب ىلإ نانئمطالا نكمي 55 ؛ةصاخي

 .""'ةينيدلا ةديقعلل ةيلكلا ميقلا نع اًربعم اًيوغل اًضن

 + دخل د

 نمض "حابتسملا ىمحلاو يبرعلا وحنلا" :رظنيو 257 ص :بارعإلا لتاضف يلع بابلألا هيينت )١(

 . ؛ص «يحانطلا تالاقم
 "عر ؛«صئاصتخلا هه

 .هاص «يحجارلاهلبع .د ءثيدحلا سردلاو يبرعلاوحنلا 'رظنيو ١9 ١ص فراكلاو بأ ىلع .د.يوحنلا ركفلا ميوقت()
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 "”نحللا ةبراحمل ريظنتلا" - عاش امك -نكي مل ءيوحنلا ركفلا قلطنم نأ نيتي اذهمو

 ءاهمالك يف برعلا دوهعم'"'و "يرعلا باطخلا مهف لوصأل" اًمضو ناك ام ردقب

 نأ ؛"'مهفلا" ةدارإو "نحللا'' ةبراحم نيب عساش نوبلا" ذإ ؛"'اهيناعم بيلاسأو

 نم ةركابلا ةلحرملا هذه يف هيلإ ىضفأ ام ىلإ "وحنلا" اذبب ىضفي ناك ام ''نحللا"

 .برعلا مالك يف أطخلاو ةحصلا طباوض عضو ىلع رصتقي نأ اًقيقح ناك هلعل لب ؛هتابح

 ام ةفرعم يفو ءصنلا قاطنتسا يف ديفي ام لك نع ثحبلا ىلإ دصقي هنإف '"'مهفلا"' امأ

 نمو .نايب نم ةيبرعلا يف ام ىلعأ هرابتعاب .صوصخلا هجو ىلع ينآرقلا بيكرتلا هيدؤي

 عرفتو .هئاملع ةرثك نم فرعن يذلا هجولا ىلع ميدقلا يوحنلا طاشنلا اذه ناك انه

 ىتح ؛هلهأو ملعلا اذه برعلا ميظعت ناك -اًضيأ --انه نمو .هتدام-ةرفوو .هبهاذم

 0" يحتل نآرق هنأب هنوفصي وأ "باتكيلا" هيوييس بانك نونسنل
 أشني مل يوحنلا سردلاف ءملعلا اذه خيرات يف هرابتعا بجي رمأ اذهو

 ءانب يف يبرعلا ناسللا ةقيرط ليلحت يف جهنم وه لب ءبسحف ةنسلألا طبضل

  "هماكحأو وحنلا يناعم" ققو ءضعبب اهضعب قيلعتو ءاهتادرفم نم لمجلا

 وأ عمجت ةبسانم قيرط نع الإ هنع عطقني الو ؛لومعم ىلع لماع طلستي الف

 نيذلاو .مالكلا بتارمو تابطاخملا صئاصخ يف ثحببو 5 قرفت

 نومهفي ال رخاوألا تاكرح طبضي نأ الإ اذه يف هينعي ال وحنلا نأ نومعزي

 .اهدعب امو ١6 ةلص ءنوع نسح .د وحنلاو ةغللاو .594 - 7 ص ؛مراكملا وبأ ىلع .د .يرجملا
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 اذه قطنم ثحبي يذلا وحنلا وه .ةمألا ءالع هفرعي يذلا وحنلا نأل ؛وحنلا

 ةرابعلا فيلأت رارسأ ىلع فقيو «هتايلك نيب تاقالعلا بورض للحيو .ناسللا

 ةعونتملا تاربخلا لصحيو «ةمألا هذه ةقيلس حرشيو ؛يبرعلا ناسللا يف

 نيب نم -يوحنلا ركفلا لصوت كلذ لضفيبو .'”اهبيكارت وأ ةيبرعلا بيلاسأب

 اهيلع فوقولا يف سفانتي يتلا «ةيوغللا تافشتكملا رثكأ ىلإ -لصوت ام

 .ةيبولسألاو تايناسللا ءالع ءائيدح

 .ءارفلاو ءيئاسكلاو «هيوبيسو ءسنوبو ليلخلا ةلاقم يف نونعمي نمل حضاو اذهو

 نم مههوجو يف ىمري نمم -ينج نبا هذيملتو «يسرافلا يلع يبأك -مهتاقبط يف نمو
 وحدلا (طيسبت) ىوعدب ؛مهدراوم نع اهبادأو ةيبرعلا ملع بالط فرص ىتح «يمري
 ىوعد يهو .هتحت لئاط ال لوضف "يوحنلا ريظنتلا يف لاغيإلا" نأو (هراصتخا)و
 نيذلا كئلوأ ىلع هدر ضرعم ي « يناجرخلا رهاقلادبع مامإلا لبق نم امل ىدصت - ًّ 5 00 5 - 0 2

 .ثحبلا اذه نم ”6هص"يوحنلا ليلحتلا يف يجراخلا دعبل" و + ٠ هص"لماعلا" :يثحبم يف كلذ ليصقت ري )١(
 نأل ؛وحنلا نأش نم نيوهتلا اذه يدصتلاب ىلوأ -ىلاعت هللا همحر -رهاقلادبع مامإلا ناك دقو (؟)

 هلبق برعلا ةاحنلا دوهج وه امنإ "زاجعإلا" ةلوقم اهيلع ماقأ يتلا "مظنلا" هتيرظن ردصم

 يسرافلا يلع يأب اًرورمو :هيوبيسو دمحأ نب ليلخلاب !ًءدب (ياعملا داقتو ؛ظافلألا ةذباهج)

 قلطنا ذإ ؛يرجهملا عبارلا نرقلا يف "باتكلا" حورش باحصأب ءاهتناو ينج نبا هذيملتو

 نايبلا روطت يف كراشيو :ىنعملاو ظفللا لاكشإ زواجتيل (وحنلا) ةغللا قطنم نم رهاقلادبع

 يف يطسرألا رثألا :رظني .هعمقيو ليخد ناب لك رصاحيف ؛ةليصألا هتيوه لخاد نم يبرعلا
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 ةيضق نم رعشلاو ءوحنلا ةلزنمب هنم انايإ ءامهيف اونعطو .رعشلاو ءوحنلا يف اودهز

 ين" لخدي اهب لهاجلاو ءزاجعإلا قئاقد كاردإل ناتليسولا اهبنأو "نآرقلا زاجعإ"

 ذإ ؛ايهم كردي هللا رونف ""ىلاعت هللا روت ءافطإ يغنبملاو .هللا ليبس نع داصلا ىنعم

 نم "وحتنلا" اذه راص اذهمو ؛ىلاعت هللا ةجح فرعُتف "زاجعإلا'"' مايق ىلع اهب لدتسي
 :خيشلا لوقي ”'هلوسر ىلع هللا لزنأ ام حيتافم نمو «نيدلا اذه مولع

 مهعينصف هب مهثواهو ؛هرمأ مهٌراغصإو ل مهراقتحاو وحنلا يف مهدُهُر امأو"

 اًدص نوكي نأن ُهبشأو .(رعشلا يف مهنعط)مَّدقت يذلا يف مهعينص نم ٌعنشأ كلذ يف

 - ةجاحلاب اوفرتعي نأ نم ادب نودجي ال مهمأل كاذ ؛هيناعم ةفرعم نعو للا باتك نع

 يذلا وه ٌبارعإلا َنوكي ىتح اهيناعم ىلع ٌةقّلغم ظافلألا نأ ِمِلُع دق ناك ذإ ؛هيف هيلإ

 ال يذلا رايْعملا هنأو .اط جرختسملا وه َنوكي ىتح اهيف ةنماك ضارغألا َّنأو .اهحتفي

 مدس كيو“ يذلا سايقملاو . .هيلع ضَرعُي ىتح هناحُجرو مالك ّناصقن نت

 يف طَلاَغ نمآلإو هّسح ٌركنُي ْنَم الإ كلذ ٌركنُي ال .هيلإ مجري ىتح ميقس نم

 .هيف دهزو هب نّوابم نم ُرَّذُع ام يرعش تيلف .كلذك رمألا ناك اذإو .هّسفن قئاقحلا

 ظيالا ويعم هروصي ام كنع عدو 64؟5ص «ةليحرأ سابع .د «نييبرعلا ةغالبلاو دقنلا

 .هيلإ تفنلي ال لوقلا نم وغل اذهف ,مهمالك نم خسم هتبرظن نأو «نانويلا مولع ىلع

 ش .لص ءزاجعإلا لئالد )١(

 قطنملا" نم خولسم "يبرعلا وحنلا " نأب ىوعدلاو ؛يلهاجلا رعشلا يف كيكشتلا ةروطخخ رهظت انه نمو (؟)
 .امهنع عاقذلاب "زاجعإلا لئالد" هباتك -هللا همحر - رهاقلادبع مامإلا ردص نأ ىف رسلا انل نيتيو "ينانويلا
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 اه لايكلاو «صقتلاب هسفنإ يضرو ؛هنيعم نم هّذخأيو هبت نم هيي ريو

 0" !!"' ....اليبس حبّرلا ىلإ دجي وهو ةّئيبِغلا رثآو «صرْعُم
 تف ذل

 ةغللا ماظن (؟)

 "ةغللا ماظن" ةركف ىلع انتاحن ديكأت ههابتنا دشي يوحنلا ثارتلا ئرقتسم نإ

 نييلإلا لامكلاو سناجتلا نع ريبعت اهنأ قلطنم نم «ةيبرعلا ةغللا يف اورظن دقف
 -نذإ -لوقعملا نمف هللا مالك -يبرعلا ناسلل ةيوغللا ةدعاقلا وه يذلا -نآرقلاف

 اذه نع ربعت ىتح ؛هيحو لوزنل ةيبرعلا ةغللا -ىلاعتو هناحبس -هللا ئيبم نأ

 فيقوتلا"ب لوقلا ىلإ مهنم ريثكلا عفد ام كلذ لعلو ؛لامكلا اذهو «سناجتلا

 نأ :ىنعمب .كلذ نم هيف ولخي ال رمألا نأ وأ :نيبملا يبرعلا ناسللا اذه قف ىلا

 فطلأ مه ؛ةنيبم ةنيكم ىوق تاذ ةقحالتم اًلايجأ اه أيه :هتمكح تلج هللا

 ناسللا اذه ىلع تبكاوت لايجألا هذه نأو ءانانج أرجأو ءرطاوخ عرسأو ءاثاهذأ

 ؛لاجم هيف فالخلل سيل" يمالسإلا يبزعلا ركفلا يف -رمأ اذهو .هتجضنأف

 .لاجتراو ةبيدب وه اهنإ برعلل ءيش لكو" :ظحاجلا لوقي "”'ةفاكلا دنع هحوضول

 -هررقي ام وهو ”"الايثنا ظافلألا هنآع لاثتتو ءالاسرأ يناعملا هينأتف .ماهلإ هنأكو

 .؟ةكلص ؛قباسلا(١)

 .7" 17/١ ءصئاصنخلا (؟)

 .؟ر /7 «نييبتلاو نايبلا (؟)



 ريشنتلا مئاد .تقولا مداقت ىلع يننأ .دعب [يف ملعاو" :هلوق يف .ينج نبا حوض وب

 ةفلتمم ,يل بذاجتلا ةيوق جلاوخلاو يعاودلا دجأف .عضوملا اذه نع ثحبلاو

 ةميركلا «ةفيرشلا ةغللا هذه لاح تلمأت اذإ يننأ كلذو ؛يركف ىلع لوغتلا تاهج

 بناج يلع كلمي ام ةقرلاو فاهرإلاو ةقدلاو ةمكحلا نم اهيف تدجو .ةفيطللا

 -انباحصأ هيلع هين ام كلذ نمف .رحسلا ةولغ مامأ هب حمطي داكي ىتح .ركفلا

 هيمارم دعيو «هدايقناو هعباتتب تفرعف :مهتلثمأ ىلع هتوذح ام هنمو -هللا مهمحر

 .هنع مه 000000 فطلو .هنم هميدقتل اوقفو ام ةحص ىدامآو

 داقتعا يفن يف ىوقف 5 هللا دنع نم اهمأب ةروثأملا رابخألا دراو كلذ ىلإ فاضنإو

 برعلا نييوغللا ريكفت كلذ ناك." يحو اهنأو ؛هناحبس هللا نم اًقيفوت اهنوك

 رظنلا يو ءاهعمج ةقيرط يف تلموع ةيبرعلا ةغللا نأ مدقت ام" هدكؤي :"ماع لكشب

 يحولا ةيئاهنالك ةيئاهن ال يهو .يوامسلا يحولا اهب لموع يتلا ةقيرطلاب اهيلإ

 ريغ كانه .يهإلا لوسرلا نع يحولا ذخأ [مك نييمأ موق نم ذخؤت يحو .يهإلا

 ىلإ نورظني اوناك ءامدقلا نييوغللا نأ دكؤت يتلا ةيلكشلا :تانبماشتلا نم اذه

 )١( صئاصتخلا 48/5.

 -ىسوم وبأ دمحم دمحم /روتكدلا انخيش لوقيو 58 -4 ١/ «ناخرفلا نبال «قوتسملا :رظنب (9)

 ءابجع اًرمأ ىأرو .ناسللا نيناوق يف ةمكحلا نع ثحبلا يف قمعت اذإ ينج نبا ناكو" :هللا هظفح

 ؛اهتققرو ءاهتلقصو ءاهتحقن رشبلا نم اُلايجأ ةغللا هذهل أيه دق -يلاعتو هناحبس -هللا نإ :لاق

 حرش "هيلع دحأ هدري مو كلذ هنم ءاملعلا لبق دقو .هيحو لوزنل هلك كلذب -هناحبس -اهئيبي
 ١. ةدص ءلوألا مالكلا تمس يف ةسارد .يراخبلا حيحص نم ثيداحأ
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 كلذ كرت دقو "”"ةينيدلا ةلاسرلل ةيزاوملا ةيوغللا ةلاسرلا يف اثحب هرابتعاب مهلمع

 ' :نيهجو نم ةيبرعلل يوحنلا ماظنلا يف مهترظن يف اًريبك اًرثأ
 نم لصأ لك ءارو ةمكح كانه نأو .صئاصخو اًرارسأو اًركف ةغلل نأ :اههدحأ

 يف نامورلا ةمكح تناك اذإ"' :ليق امكو ؛فيرشلا ناسللا اذه لوصأ

 ةمكح نإف ,مهحور يف قيرغإلا ةمكحو «مهلايخ يف دونملا ةمكحو .مهوقع

 يف ةفرعملا نم انف اوتأو «ةغالبلا ىلع اوعبط ماوقألا"ف "مهتغل يف برعلا

 ملعلا قيرط .رارسأو قئاقد"' :مهدنع نايبلاو ”"'دارفأ هب مه ءمالكلا قوذ

 :موق اهب درفني ناعمو صئاصخو «لقعلا اهاقتسم فئاطلو ركفلاو ةيورلا اهب

 نمو ' اهنيبو مهنيب بجحلا تعفرو ءاهنع مه فشكو ءاولُدو اهيلإ اودُه دق

 ءاهماظن يف ةغللا ركفت ىلع اًيئاق -هتقيقح يف -ةغللا يف ةاحنلا ثحب ناك انه.

 "رارسألا"و "قئاقدلا" هذه نع اثحبو ءاهزاجعإ بتارمو ءاهتيسدقو

 :ةمكمحلا صئاصخ نم ةفيرشلا ةغللا هذه هتعدوأ ام" :ل انايبو "فئاطللا"و

 درو اهيف لقعلا لامعإ قيرط نع “”"ةعنصلاو ناقتإلا قئالع نم هب تطين امو

 )١( ةص 14417 ةئس «1ع ءطابرلا ءفقوملا ةلجم ءيولعلا دمحأ .د ءرظنلا ءايربكو ركفلا ةيآ ١

 تاساردلا ةلجم ؛«بيبحلب ديشر .د ةمجرت ءافيتسيرك ايلوج «ةيسنرفلا ةقرشتسملل «يرعلا وحنلا (؟)
 .771اص ما ٠07 -ها477ةنس «4ع4٠ حم ةيوغللا

 .7 77ص :زاجعإلا لئالد (*)

 .السص .قباسلا (4)
 مه ىعءارتي ناك ”'ةفوكلا"و '"ةرصبلا" :نيقيرفلا ءاملع نأ ىلإ ينج نبا هبن دقو ١/ ١. ءصئاصخلا (5)

 ةيوعص لب ءهيف ضونلا ةبوعص نوكردي اوناك مهنكلو .فيرشلا ناسللا اذه ةمكح نم ريثك

 ا ا



 فاشكتسا ةيغب ؛تايلكلا نع ثحبلاو «رئاظنلاو هابشألا عمجو .برعلا نع

 حتفلا وبأ ناك دقو فتالصقاو .هبتارم فلتخم يف هفصوو ءيبرعلا ناسللا مالغن

 نوكردي اوناك برعلا نأ نايب ىلع رصيو "للعلا" نايب ىلع رصي ينج نبا

 م ذإ ؛مهلهاجو مهملاع كلذ يف يوتسي .مهتغل اهيلع تينب يتلا ”ةمكحلا"

 رجو .لوعفم لك بصنو ءلعاف لك عفر ةاعارم" :لوقي امك .برعلل تأتي

 عباتتف ."".ةاغتبم ةمكحو .دوصقم دصقم ريغ نم اًوفع هيلإ فاضم لك

 لاوحأ -برعلا :ينعي -مهداقتعا ةوق" ىلع لدي هدارطاو .مهمالك

 ةغللا ءانب يف "”ثبعلا" دوجو ناك مث نمو ؛””"اهيف عقي ام فيكو .عضاوملا

 الف ءاهجو اولاق دق برعلا ماد امو .اليحتسم -انثاملع دنعو - ينج نبا دنع

 :ينزاملا لوقي ,ةمكحو اًضرغ هئارو نمو ءاّدصق اهيناعم يف هل نأ نم ةلاحم

 نم ناك اذهلو ؛””ةمكحو بهذم هلف -برعلا :ينعي -اولعف ام لكو"

 هيلإ نورطضي ءيش سيلو" :هلوقب باتكلا بحاص هلصأ ام .مهطباوض

 ''"نودرعي' اوناك اذهو ؛هححلو هرايغ ماحتقا نع الضف هلوقي اك هحلخو .هلاشوأ ىندأ يف ضوخلا

 .هباب يف بتك ام لضفأ ناكف هيله هلك هباكك رادأو :كلذ وه محتقا مث :نورفي :يأ .هنع

 )١( صئاصخلا 159/1١.

 . 5 .قباسلا(؟)

 .انثاملع دنع ثحبلا جهنم انل نيبت تاالوقملا هذه لاثمأو :549 /5 .فصتملا (©)

 تت ف



 نبا لوقي . "اهجو هب نولواحي مهو الإ (هلصأ نع برعلا هب جرخي :يأ)

 معن «هيلع اوهركتسا ام للع نع ثحبلا ىلإ وعدي لصأ اذهو" :ينج

 بابسألا يلع هيبنتلا دمتستو هب ءيضتستف ؛كلذ ءارو ام ىلإ كديب ذخأيو

 مالكل ةسبالملا لوط نأ هائعمو «هباب يف سيفن مالك اذهو .”””هنم تابولطملا

 مهمالك ينو مهمالك نم حتفي ؛هدراوم يف يورتلاو هيف ركفتلاو «برعلا

 ظ .ةتسكو ميو كلذ ملعلا ويقف نر لعب اعوبني

 .هتالامعتسا تتشتو ءهرصانع عونت نم مغرلا ىلع -يرعلا ناسللا نأ :اهيناث

 عيبج نأ ىنغمب «كسامتم ءانبو «قسانتم لك وه -هتايطعم يف ملكتملا فرصتو
 هغيستسيو لقعلا هيضتقي يلخادلا قطنلل نم عونل اهعوضخ نكمي ةدغاوق
 نوكت نأ بجي ةلمجلا يف ةملك لكو ةلمج لكو ةملك لك نإف ةجيتتلابو" سحلا

 ؛يف لثمتي يلخادلا قطنملا اذهو ”"هلتحت يذلا اهعقوم يفو ءاهلكش يف ةيلقع

 .ةلماكتم ةكساّتم 00 ِق همدقيو «هيف ريبعتلا نيناوق مكحي يذلا "وحنلا"

 مدعو «مالكلا نم درطا اب يوحنلا ركفلا ةيانع ةقيقح انل رسفي اذه لعلو «

 ءاهرئاظن ىلع يراجلا مكحلا لطعي اغلبم غلبت ال يتلا ةليلقلا ةلثمألا ىلإ رظنلا

 )١( باتكلا ١/7".

 ظ .05 -57 ١/ صئاصخلا (؟)

 ؛يبرعلا ركفلا ةلجم «ةيديرك مايه .د ءثيدحلا ةغللا ملع نم ميدقلا يبرعلا يوغللا ثحبلا ةناكم (*)

 .7 ١ص 191/9 ةنس (ةيناسنإلا مولعلا ثدحأ ةيتسلألا) 8 -هع

 جت 1 د



 لع هب نونهربي ةاحنلا ناك ذإ ؛ةيناث ةهج نم "ليلعتلا" ب هتيانعو .ةهج نم

 اولاطأو .رظنلا ةلأسملا يف اوققدف .هلمجمب يرعلا ناسلل ٍللخادلا قطنملا اذه

 اهيلع ملكت يتلا بيلاسألاب ةفرعملا درجم "وحنلا" زواجت كلذبو ؛رابتعالا

 مالك تمس ءاحتنا ىلإ دوقت يتلا دعاوقلا ىلع فوقولل اهقاطنتسا ىلإ .برعلا

 :ناسللا كلذ لامعتسا نم ضرغلا ةفرعم ىلإ ءاهبيلاسأ ىلع نايرجلاو .برعلا

 -هنع الودع وأ اًلصأ -برعلا نع دراو هجو لك يف ريكفتلا راص مث نمو

 هناكرأ نم انكرو ءيوحنلا ركفلا نم اًءزج هيف لقعلا لامعإو هنم طابنتسالاو

 نوكي نأ نم هديحتست ظفلو .هتسحتست مالك لكل دبال" ذإ ؛هب الإ متي ال

 اذإ ملعلا نم باب وهو ...ةلوقعم ةلعو .ةمولعم ةهج كلذ كناسحتسال

 هنع ربع ام وهو "”"ةفيرش ناعمو «ةليلج دئاوف ىلع هنم تعلطا هتحتف تنأ

 نم هجرختسا امع لثس !منيح هلوق يف -هركف عمل نم ةدحاو يف -ةقدب ليلخلا
 وهف ةلعلا تبصأ نكأ نإف .هنم هتللع امل ةلع هنأ يدنع اهب انأ تللتعا" :للع

 اًراد لخد ميكح لجر لثم يلثمف .هل ةلع كانه نكت نإو .,تسمتلا يذلا

 ربخلاب اهيناب ةمكح هدنع تحص دقو ءماسقألاو ماظنلا ةبيجع «ءانبلا ةمكحم

 يف لجرلا اذه فقو املكف ؛ةحئاللا ججملاو ةحضاولا نيهاربلاب وأ .قداصلا

 اذكو اذك ببسبو ءاذك ةلعل اذكه اذه لعف امنإ :لاق ءاهنم ءيش ىلع رادلا

 ريغل هلعف نوكي نأ زئاجف «كلذل ةلمتحم هلابب ترطخو هل تحنس ةلع لك

 )١( ص ءزاجعإلا ائالد 1.

 هس 1 ا ع



 حنس نإف .كلذل ةلع نوكي نأ لمتحم لجرلا ركذ امم كلذ نأ الإ ةلعلا كلت

 دقو "اهب تأيلف لولعملاب هتركذ امم قيلأ يه وحنلا نم هتللع امل ةلع يريغل

 هوجوو .مالكلا يراجم يف ةمكحنملا نيناوقلا" ىلع فوقولا ىلإ كلذ مهب ىدأ
 ,ةيناسللا ةرهاظلا رارسأ نم ريثك نع فشكلا ىلإ'' مهب ىضفأ امك "'هفي

 نرقلا علطم ذنم ناسللا مولع راهدزا لضفب اًرخؤم الإ ةيرشبلا هيلإ دتبت ملام
 .”"'ينمضلا لالدتسالاو يصنلا فشكلاب هؤارقتسا نكمي اذهو ءنيرشعلا

 ماظنلا نع ةذاشلا تالامعتسالا دعبي يذلا "يرايعملا" مهفقوم انل رسفي امك «

 نمو هل اهقيقحت مدعو «ماظنلا نع اهجورخل ؛ةيقطنم ريغ اهفصوب يوحنلا

 الإ نوكي ال اذهو .رايعملا عضوو ةدعاقلا عانطصا يف اهيلع لوعي ال مث

 الذال يؤ.« باوصلا سر نع هحيلاوبوةقدلا قف ةغلاللو موتك كبه
 نع -نيملسملا ء ءاملع جيهنم رئاسو لب -يبرعلا ناسللاب اونع نمم انئاملع جهنم
 .مهتغل يف رظنلا يف .ىرخألا ممألا جهانم

 تي مي رم

 ”لاشتالا""و*' ةماعلا" تاق( 8
 ف فلأتت ةئودم ىلع مهدعاوق اونب دق -هللا مهمحر -ىمادقلا انؤالج ناك اخ

 دقق ءرثنلاو رعشلا نم برعلا هان م ؟ميركلا نآرقلا :نم مظعألا اهبناج

 , ١ اص .يجاجزلل ءحاضيإلا 00

 ,7 اص .يدسملا مالسلادبع .د «تايناسللا يف ةيسيسأت ثحايم (؟
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 ريغ ىلع اهئارجإ يف عسوتلاو .ةغللا يف فرصتلا قرط فاشتكا ىلع كلذ مهفقوأ

 ءاهنيب ايف تالاهعتسالا نيبو ''لامعتسالا"و "ةدعاقلا" نيب قرفلا اوفرعف .هجولا

 "مالكلا هجو"ب يوحنلا سردلا يف فرع ام ىلإ اهدر نولواحيو اهنوفصي اوحارف

 ةلأسملا هذه تناك ذإ -ثيدحلا يوغللا سردلا يف فرع ام وهو ."لوقلا مامت"و

 راقت ةلكش اهراععاب:(ةاسللا) ةقللا ةقانق قي ةيمغلاو بع ىلا ةلغاوش دم

 اهجرختسا «نيناوقلاو طباوضلا نم ةلمجو «تاقالعلا نم ماظن ىلع موقي ءاّدرجم

 ملكتملا لامعتسا لالخ نم اهدوجو زربيو ءبرعلا مالكل درطملا عبتتلا نم ةاحنلا

 «نيناوقلا كلتو طباوضلا هذه اًيدرف اًراجنإ هرابتعاب (لامعتسالا) مالكلا نيبو .اه

 .قايسب طبتري اًثدح حبصتف ؛لعفلا ةيكرح ىلإ ماظنلا نوكس نم ةغللا جرخت" هيفو

 عضي اهب ئراق وأ عماس دنع اهققحي تاياغ.نع ملكتملا هب ربعيو ,دصاقم هب قلعتو

 .طباوضلا هيف لخادتت مث نمو ؛""بيلاسألا نم غوصي امو ءلئاسولا نم هيف

 :ةلمعحللا روضلا هن دددتشو عادا عتالاوف كو

 :نيرمأ يف -يوحندلا ريكفتلا يف -اًديج هظحلن قرفلا اذهو

 اهانعم ةيبرعلا ةغللا :رظني .ةيناسللا تافلؤملا لج ىلع بلغي ”مالكلا"و "ةغللا"نيب قيرفتلاف )١(

 فيان .د ؛ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأو 77“ -77 ص .ناسح مامت .د ءاهانبمو

 .؟ اص ؛ةدرمح ا .د ؛ةرعقملا ايارملاو :ةداص ءامرخ

 ةنس غ7 5ع .ةفاقثلل ةيبرعلا ةلجملا دومص يدامح .د .مظنلا ةلأسم ىلإ دوع .ثارتلا ةءارقو دقنلا (9)

 هز - قة ةدىهوي١ 44
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 لصؤملا نأش نمو «ةغلل ماعلا راطإلل الصؤم يوحنلا ريكفتلا قالطنا ]-

 ةيئزحلا ال «(ناسللا) ةغلل ديعقتلا اهيضتقي يتلا ةيلكلا ةرظنلا نم قالطنالا

 ةغللا يف طباوض نم هيسري ام حبصي ثيحب (لامعتسالا) مالكلا اهيضتقي يتلا

 اًضحم اًريظنت ةاحنلا لمع ناك انه نمو .لامعتسالا هب أي امل اًلصأو ةدعاق

 طبض هلالخ نم نكمي امم «ةيبرعلا يف ناسللا ةيئبو «ةغللا ماظنل اًدرجم

 نم يوحنلا ركفلا قالطنا -اذه ىلإ هابتنالا مدعو .ةفلتخملا تالاعتسالا

 نيثدحملا نيثحابلا ضعب لعج -لامعتسالل ةيئزجلا ال «ةغلل ةيلكلا ةرظنلا

 يتلا) يناعملا ملعو بيلاسألا ةسارد نيب عمجلاب برعلا ةاحنلا" نوبلاطي

 يتلإ) بارعإلا ةيرظن نيبو (لصألا نع لودع اهلج ذإ ؛مالكلا ىلع دمتعت
 ةاحنلا هماقأ يذلا لصفلا ةدئاف ىلإ هبتني نأ نود (ناسلل ديعقتلا ىلع دمتعت

 ةسناجتم تايطعم عمجو «مهتسارد لاجم رصح نم مهنكم يذلاو .برعلا

 / .""ةددحم رظن ةهجو بسح

 ىلإ ىعست يتلا ءةغللا دعاوق همكحت يذلا "لصألا" نع ةاحنلا ثيدح

 همكحي يذلا "لصألا نع لودعلا"و ءدارطالاو ماكحإلاو طبضلا قيقحت

 - ليبس ىلع "لصألا" قرافي نأ ملكتملل نكمي ذإ ؛ةغللاب ملكتملا لامعتسا

 دوهعمو ؛برعلا ننس ءوض يف -اًضيأ ةغللا هحيبت اب "عاستالاو زوجتلا"

 :مالكلا ءانب يف ةعساو تاءاضف نم - نأ يف ريثآتلاو ماهفإلل اًناهض ؛اهباطخ

 )١( ةص بود نيدلا زع .د ؛ةديدج ةيئاسل ةءارق :يبرعلا يوحنلا لاونملا ١.
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 انل زربي اذهو ."”مالكلا هجو هب فرعي ام قايسلا يف ماقو ءسبللا نمأ اذإ

 يوحنلا سردلا يف «ةفلتخم ٌتالوقم هّرهاظم مكحي يذلا -"ليوأتلا" ةن

 :رخأتلاو ميدقتلاو «ةدايزلاو .ريدقتلاو .رامضإلاو .فذحلا :ب لوقلا لثم

 ةادأ راص ىتح «لاهعتسالا يف "هنع هب لدع ام"و "لصألا" نيب طيري هنإ ْذِإ

 ميدقلا وحنلل دقنلا هجو اذه ىلإ هبتني ل نمو .يوحنلا ركفلا ءانب يف ةمهم

 نع جورخ نم اهيف ثدحي ام نايبو ؛بيكارتلل ىلصألا ىوتسملا نع هثحب يف

 "مث نمو ؛ريبعتلا تاسيالمو ىنعملا هيضتقي رمأل ءاهئانبل يرظنلا طمنلا

 ىلع اًبلاغ ادب يذلا اذه -هل انتءارق بسح -يرعلا وحنلا يف انل دبي

 يف لمعتسملا ناسنإلا بييغت ثيح نم «ةثيدحلا ةيناسللا تايرظنلا تاقلطنم

 بلص ةاحنلا هعضو يذلا .ضرتفملا لصألا نع "لودعلا' كاذو "'عسوتلا" اذه لكش دقو )١(

 ىضنقم فالخ ىلع جورخ'' نم اهيف امو :ملكتملا تالابعتسا ىلع تماق يتلا "'ةيغالبلا ةيرظنا"
 نود «ةفولأملا ةيوحنلا تاقالعلا نع لودعلا بورض ىلإ" ملكتملا ىدتها املك ذإ ؛'"رهاظلا

 ةفللا ةيضق .يفالبلا هنع ثحبي ام اذهو "بيكرتلا ةيلاج باسل كلذ ناك ءاب لالخإ

 .هدعاوق ةاحنلا ىسرأ يذلا "'مالكلا"و '"ةغللا'"' نيب زييمتلا ىستكا مث نمو ؛0 ”راص «ينعملاو

 ناسلب ءاج نإو ؛همظنب "نآرقلا زاجعإ'' ةركف ىلع مهداعأ امم .يغالبلا ريكفتلا يف ةصاخ ةيمهأ
 -قلاخلا مالك نيب اًقرف كانه نأل ؛بطاختلا يف مهننسو :ةيوغللا مهتاعضاوم ققوو ؛برعلا

 ملع هيلإ لصو ام -اهتقد يف -يهاضت عيئاتن ىلإ كلذ يف اولصو دقو .قولخملا مالكو - هناحبس

 .يريهملا رداقلادبع .د .ياجرعملا رهاقلادبع ءارآب فيرعتلا يف ةمئاسم :رظني .ةثيدحلا تايناسللا

 يدامح .د .برعلا دنع يغاللبلا ريكفتلاو فن ,2191/4ةنس ١1غ .ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح

 .اهدعب امو 1 ا؟أاص .ةدوح زيزعلا دبع ُك :ةرعشملا ايارملاو 8 ٠١ اص 3 مهلا
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 ثيح نم وأ ءاههنيب طلخلاو نيرودلا نيب عمجلا ثيح نم وأ ءيرظنلا زاهجلا

 :يرظنلا زاهجلا يف ناسنإلا ةلزنم ثيح نم امأف ؛ملكتملا لحم يوحنلا لولح

 .بطاخت ةيلمع لك بطق امهف .هيف بطاخملاو ملكتملا رودب ربتعت نأ كلف
 رفظن داكن الف ..اًليوأتو ءاشنإ اهاهتنمو ءاهولوانت ةرهاظ لك قلطنم امهو

 ةلصتملا لاعفألا اهيف نوكت ءةرقفب لب .ةحفصب لب ءلصفب اوبتك ايف
 ىلإ ةدنسم ريغ ..«كاردإلا وأ ملعلا وأ .دصقلا :ليبق نم ةيوغللا ة رهاظلاب

 .""بطاخملا وأ ملكتملا

3 32 

 يف ىمادقلا انتاحن ةرظن يف مكحتت تناك يتلا ةيركفلا تاقلطنملا زربأ كلت

 يف يوحنلا ركفلا منقي نأ رذعتملا نم ناك هنأ كردن اهالخ نمو ؛ةيبرعلا

 هل يغبتي ناك لب ”ءارقتسالاو فصولا" هجم اخ ةيعتلاو ةيرعلا هفصو

 ناسللا اذه صئاصخ نع فشكلا ىلإ بوءدلا يعسلا -تاقلطنملا هذه 5 7

 اذه ةينب ىلع ةئراطلا رهاظملاو ءضعبب هضعب ملكلا قيلعت يف فيرشلا

 ههابشأل ريظنتلاو ؛هرهاظمل ليلعتلاو .يلخادلا هماظن يف ركفتلاو «قيلعتلا

 .ةيلكلا هتموظنم طابنتساو «هطباوضو هننس ىلع فوقولاو «هرئاظنو

 ةيركف رظن ةهجو نم .ثحبيو ناسللا اذه سردي نأ يغبني ناك :راصتخابو

 )١ ؛ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا ليلحت لوصأ( ص١77.

 7 1 أع د



 نم ريبكلا مكارتلا اذه ءارو بيغملا لاؤسلا كلذ نع انل بيجي ام وهو ؛ةيلشع

 ."يرعلا انثارت يف ةيوحنلا ليلاحتلا

 نا اخ

 يدق -مهضعب هيلإ بهذ ام كنع عدو ١. ؛ص «يولعلا دمحأ .د .رظنلا ءايربكو ركفلا ةيآ :رظني )١(

 ىلع رفوتي مل نم يأر اذهف ؛هيف عسوتي نأ يغبني ناك ام «ةلآ ملع .رحنلا ملع نأ نم -اثيدحو
 .مهتاقلطنم مهفتي ملو .نييوحنلا ةلاقم ناقتإ

 مس أؤ رايأإا حس



 ."ةيجهنملا طباوضلا اًيناث
 :"مولعلا ةفسلف" ُْق ةررقشملا :ةةدابملا خم

 لاق .حضو اذإ ' رمألا جبم'' نم «''حضاولا قب رطلا'' :ةغللا يف "'جاهنملا" وأ '"جهنلا" وأ "جهنملا" )١(

 مجعم :رظني .نيدلا يف اًحضاو اًقيرط :يأ [4ه :ةبآةئال ةروس] 4 جاهم ةَعْرش ْمُكِم الع كِل ) :ىلاعت
 يف هب دارملاو (جبم) :ةدام .برعلا ناسلو (امهثلثي امو ءاطاو نونلا)باب «سراف نبال ؛ةغللا سيياقم

 وأ .مولعلا نم ملع يأ يف .ةقرعملا جاتنإ ةقيرطو ,ريكفتلا سسؤي يذلا بناجلا :ةثيدحلا ثاساردلا

 ,ةيلكلا جئاتتلاو ؛ةماعلا ماكحألا طابنتسا'' ةيغب ؛ميهافملاو قئاقحلا عم لماعتلا يف ةمظنملا ةقيرطلا

 ؛مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن :رظني ''فراعملاو مولعلا لكشت يتلا تايرظنلاو ئدابملاب جورخلاو

 .د «ثيدحلا ركفلاو يمالسإلا ركفلا يف يملعلا ثحبلا جهانمو 75/١, ءراشنلا يماس يلع .د

 ةلجم «عيبر هللادبع .د ,ةيبرعلا ءايلع دنع يملعلا جهنملا حمالم نمو ١54 ص ,يوسيعلا نمحرلاديع

 .ماادص 1 31/4ةنس 0 رو مامإلا «ةيبرعلا ةغللا ةيلك

 يف -ةاحنلا -انئاملع قئارط :"ةيجهنملا طباوضلا" وأ "'يوحنلا ركفلا جهنم''ب دارملاف اذه ىلعو

 سسألا انكتساو ءاديعقتو اقصو ''اهباطخ دوهعم'"و "اهمالك يف برعلا ننس'' ىلإ ءادتهالا
 هجراخمو .هتاودآو ملعلا اذه دعاوق لثمت يهو .يوحنلا ليلحتلا وعي اهسانأ لع ىقلا ةيرظنلا

 .هيلإ يدب ىتلا هقئارطو هلئاسوو ءاهنم جرختسا يتلا

 لوانت يف رطش :نيرطش ىلإ مسقني -هللا همحر ركاش دومحم ةيبرعلا خيش لوقي امك -"' جهنملا" نأ ىلع
 رطشو .اهقئاز نم اهحيحص زييمتل قيقدلا ليلحتلاو ءاهفيتصتو ءاهصيحمتو ءاهعمجب ''ةداملا"

 يف قئاقحلا عضوو ءأطخلل لامتحا لك داعبتساو «ةداملا بيترت ةداعإب كلذو "'قيبطتلا" ةجلاعم يف

 وهو .باوصلا هجو نع ثحبلاو :ةقدلا يف ةغلابملاو .جهنملا طبضب الإ نوكي ال اذهو ءاهعضاوم
 وأ "سرادملا''ب فرعي ام ةأشنو .ججحلاو لوقعلا عارطصاو .يملعلا فالخلل حيسفلا ناديملا

 .7ص .انتفاقث ىلإ قيرطلا يف ةلاسرو «5 5 -7 4 ص رامسأو ليطابأ "ظني ''بهاذملا"

 هس اأرىخغ5 -



 .ركفي نأ عيطتسي ال يناسنإلا لقعلا ذإ ؛"جهنملا" ةبيغ يف كرحتي ال ملعلا نأ ©

 ."هتكرحو هركف هيلع موقي نيعم "جهنم" هل نوكي نأ نود لدتسي نأو

 تايرظنلاو راكفألا الو .هلوانتي يذلا عوضوملا سيل ام اًريكفت زيمي ام نأ و 0

 نأل ؛هنع ردصو .هنم قلطنا يذلا "جهنملا" هزيمي ام ردقب ءاهجتني يتلا

 نم يتلا "ةيرظنلا" ةيؤرلا سسؤي يذلا وه «يفرعم ماظن يأ يف "جهنملا"

 ام ريسفتو «رئاظنو هابشأ نم هيف ام ةململو .ماظنلا اذه يف مكحتلا متي اهالخ

 .اهيلع ءانبلاو ؛تايطعم نم هيف

 "جهنم" بايغ يف سسأتي نأ هل ناك ام يوحنلا ركفلا نإ :لوقلا نكمي مث نمو

 نإ لب ,يوغللا بيكرتلا ةينب ليلحتو ءاهل ديعقتلاو «ةيبرعلا فصو يف ةاحنلا هدمتعي

 يجهنملا اهراسم ىلع فوقولاو اهليلحتو يوحنلا ركفلا اهجتنأ يتلا لامعألا ةسارد

 دارطاب لثمتي ”جهنم'' نع انل فشكت اهب اوحرصو ةاحنلا اهدمتعا يتلا اهسسأو

 يف رظني نم دنع -لدي دارطالا اذهو «ةيوحنلا مهلاعأو مهتاحورطأ يف حضاو

 .قسانتمو قفتم يملع جهنم ملاعم ىلع -مهلامعأ لمأتيو .مهمالك

 ميدقلا يوحنلا سردلا يف فرع ايف "جهنملا" اذه تانوكم حضتتو

 :ةثالث ناكرأ ىلع موقت ىتلا "وحنلا لوصأ"ب

 ."هدص ءمالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن :رظني )١(

 *١. لص .يرباحلا دباع دمحم .د «تاشئانمو تاسارد .ةيادحلاو ثارتلا : رضي (؟)

 سس ؤ خا



 سردلا يف -موقي ال .ةيوغللا بيكارتلا يف ركفلا لايعإف ءءارقتسالا ©

 يصقتلاو يرحتلاو حفصتلاو «ءارقتسالا ىلع امنإو «رايتخالا ىلع -يوحنلا

 ظ .هتنودم نم اًقالطنا ؛يبرعلا ناسلل

 ملعي ىل امو ءمولعملا ىلع اًسايق لوهجملا هلالخخ نم جرختسُي يذلا سايقلاو ©

 ءرئاظنلاو هايشألا نيب اًعمجو .اًرتاوتو اّلامعتسا :رثكألا ىلع ءانبو ملع ام ىلع

 .عامسلاو ةياورلا نيبو هنيب نوعمجي ام اًريثك قيرط وهو .تاقرفتملا ىلع افوقوو

 ركفلا يف (سايقلاو عامسلا) ةيجهنملا ةيئانثلا هذه ىلإ يطويسلا أموأ دقو
 الو .برعلا هب تقطن ام لقني نأ هنأش يوغللا نأ ملعا" :هلوقب .يوحنلا

 .""هيلع سيقيو ءيوغللا هلقني يف فرصتي نأ هنأشف ءيوحنلا امأو .هادعتي

 فطل ىلع موقي ةيوغللا ةرهاظلا يف لقعلا لامعإ نم باب وهو «ليلعتلاو 0

 درو ءسيقملاو عومسملا نيب عمجلاو .رئاظنلاو هابشألا يف ربدتلا لوطو ءرظنلا

 ماقتسا تماقتسا اذإف .رسفتو عمجت للع لالخ نم ءافوصأ ىلإ تايئزجلا

 باطخلا تآبخم نم ريثك نع فشكلا ىلإ كلذ مهب ىدأ دقو .درطاو لصألا

 .فيرشلا ناسللا اذه يف

 ل نم ةطبنتسم «ةطباض تالوقمب موكحم ةثالثلا هناكرأب "جهنملا" اذهو

 ةاحنلا مار يتلا ةياغلاو قفاوتم هنأ !ى ."اهباطخ دوهعم"و .'اهمالك يف برعلا

 ا ءرهزملا )١(

 - امل



 هتالوقمو .جهنملا اذه نم قلطنت .يبرعلا وحنلا يف "ةيرظنتلا" يعاسملا لكو .اهقيقحت

 .ثحبلا اذه نم لوألا بابلا هنايب ىلع رادام وهو .هيلإ عجرتو .ةطباضلا

 كتي منح ل

 نم اًعبان ناك نإو .ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلا جهنم نأ ءانه هيلإ هبنتلا ردجي اممو

 -اًرثنو اًرعش برعلا مالكو .ميركلا نآرقلا نم -اهتنودم يف رظنلاو .ةغللا ةينب

 .ءارقتسالا) ةثالثلا ناكرألا هذهف .يمالسإلا ريكفتلا جهنم هتايط يف لمحي هنإف

 حيتافم يه ءيوحنلا ركفلا ين "جهنملا" اهنم نوكتي يتلا (ليلعتلاو .سايقلاو

 يوحنلا ركفلا جهنم ثحبن نأ حصي ال مث نمو ؛”هلك يمالسإلا ركفلا يف ملعلا

 هللا يضر -يرعشألا ىسوم يبأ انديس ىلإ باطخلا نيب رمع انديس باتك يف اهظحلن حيتافملا هذهو )١(

 ين كغلبي مل امم كردص يف جلتخي ايف مهفلا مهفلا " :هل لاقف .ءءاضقلا هيلإ دهع امتيح -اههنع ىلاعت

 اههبشأو ؛هنلا ىلإ اهسحأ ىلإ دمعاف ءاهرئاظنب رومألا سق مث «هابشألاو لاثمألا فرعا .ةنسلاو باتكلا

 ٠7١5/5- /7١1, .يدابآ ميظعلل .ينغملا قيلعتلا هحرشب ؛ينطقاردلا ننس :رظني) "ىرت اهيف قحلاب

 -اههنع ىلاعت هللا يضر - ىسوم يبأ ىلإ رمع انديس ةلاسرف ٠١/ ١١0(. .ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 لايجألا هتبعشو هتنغأ دقو .اهقئاقح ىلع فوقولاو همولعلا طابنتسا يف يمالسإلا ركفلا جهنم لثم

 :ت) يعفاشلا مامإلا ةصاخو ."لوصألا ءالع" دنع اًننقم هارن ىتح «نيملسملا ءابلع نم ةقحاللا

 لك ةيملعلا هلوصأب مدبي يذلا نيبلوصألا جهنل سسألا لوأ” هتلاسر يف عضو يذلا (ه4

 ىسوم دمحأ .د ,يمالسإلا ريكفتلا جاهنمو يبرعلا لقعلا) "يطسرألا قطنملا تاهاتمو «تاديرجت

 عضو "ىلإ -لوصألا ءايلع عم -اولصوت نيذلا "مالكلا ءاملع" دنع اثنقم هدجن اك (75 ١ص «ملاس

 يملعلا جهنملل ةماعلا ئدابملا قطنملا اذه يف دجن نحنف ..وطسرأ قطنم نع فلتخب ديدج قطنم

 .د ءيبرعلا ركفلا ةلاصأ) "نآلا ىتح يملعلا جهنملا داور اهيلإ لصي مل ءايشأ هيف دجن لب «ثيدحلا

 تسون

 دس 1 را دل



 هتايطعم نمضو ءاجهنمو الوصأ .يمالسإلا يبرعلا ركفلا قفأ يف الإ «يبرعلا
 زجاوحلا نوكت داكت ,ةدحاو ةموظنم ىمالسإلا ركفلاف ؛ةيفرعملا هتاودأبو ؛ةصاخلا
 ينآرقلا ”صنلا" ريسفت ةلواحم ىلع مئاق وه ذإ ؛ةلئاز وأ ةقيقر هتاصاصتخا نيب

 :ةيجهنملا تاودألا يف -اهفالتخا ىلع -هتاهاجتا نيب كلذ دحوف ؛هدصاقم مهفو

 تالاكشإلا ضعب "هعم ودبت دح ىلإ اهتاراسم يفو لب ءتاحلطصملاو ؛ميهافملاو

 ىتلا ةيفرعملا تالاكشإلا ىلإ بستنت تناك ول امك «ملعلا اذه هدلوي يتلا ةيفرعملا

 تاروصتلا طالتخا نم هدجن ام كلذ ىلع دهاش ريخو ءهربغ ملع يف لخدت

 جازتما نمو «ةيفوصلا ٍناعملاب اهطالتخاو «ةيمالكلا ميهافملاب ةيفسلفلا
 ملعو ءهقفلا :لثم «ةيمالسإلا مولعلا لج تاحلطصمب لدجلا تاحلطصم

 .نيرشبملاو .نيقرشتسملا نم -مهضعب هب بغشي ام كنع عدو (؟١ةهص ءابحرم نمحرلادبع دمحم
 ةيمالسالا ةراضحلا نأو .وطسرأ جهنم ىوس جهنم ةمث هل نكي مل يمالسإلا ركفلا نأ نم -مهعابتأو

 ىلإ ةراضحلا هذه هيلع تربع رسج ريغ نكت مل وأ «نانويلا ةراضحل ةهوشم ةروص ىوس تسيل
 ةيفرعملا اهطباوضو اهدوجو دمتست ةيمالسإلا ةراضحلا نأ -كشل الاجي عدي ال أب -تبث دقف ءابروأ

 ركفلا نأو .فيرشلا ثيدحلاو ءميركلا نآرقلا :اط نيسسؤملا نييصنلا نم اهريكفت جهنمو

 يتلا ةثطاخلا ةركفلا نأو'" هبراح لب هوطسرأ قطنمب ذخأي مل -سيسأتلا رصع يف ةصاخو -يمالسإلا

 يف يفسلفلا ركفلا ةآشن) "اًمامث تهتنا دق ؛مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةلاصأ مدع ررقت تناك

 هرادأ دقف ءمالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم :اضيأ هل رظنيو ؛78-؟37ص «راشنلا .د مالسإلا
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 يرظنلا ءانبلا نوعضي مهو -ةاحنلا نكي مل مث نمو ؛”'*ةغالبلاو ىوحنلاو .مالكلا

 .نيثدحملاو ؛.ءارقلاو ءءاهقفلا تازاجنإ نع لزعمب -ةيبرعلل ةيلكلا نيناوقلاو

 ةاحنلا نم اًريثك نإ لب .جهنملاو ةأشنلا ثيح نم اهنع الصفنم وأ .نيملكتملاو

 ...”نيرسفم وأ «نيملكتم وأ .ةاضق وأ ءءارق وأ .ءلوصألاب نيملاع ءاهقف اوناك

 :نم لكو يوحنلا باطخلا نيب حضاو عطاقت نم هارن ام كلذ نمو «خلإ

 .يمالسإلا ركفلا يف مولعلا لجأ نم وهو - يهقفلا يلوصألا باطخلا ه

 "يف ايقتلي نأ ةأشنلا |مههتعمج نيملعل" يعيبطلا نم ذإ -اهطبضأو ءاهمكحأو

 دمتعا املثمف ؛مهفلا باطخو .لالدتسالا جهنم :'"باطنخلا"و " جهنملا

 فرعيس ام وأ )الصأو اعضو .ةدعاقلاو .عامسلا ةلدأ هيوبيس

 ريغ "وأ "ديج يبرع '' هنأب مالكلا ىلع مكحلل سايقلاو .«باحصتسالاب

 . «ءانآرق ةلدألا ىلع .ةيعرشلا ماكحألا جارختسا يف ءيعفاشلا دمتعا .'"'يبرع

 .يهقفلاو يوغللا :نيجذومنلا رادمو .اناسحتساو ءاسايقو ءاعامإو .ةنسو

 ةيهقفلا يوحنلا ةفاقث تسكعنا اكو .ىنعملا :وه ءمهفلا باطخ نمض

 )١( ”ثارتلا لماكتو ؛يلخادلا يترعملا لخادتلا 'ثحبم ؛نمحرلا دبع هط .د .ثارتلا ميوقت يف جهنملا ديدج ص١ 8

 الإ اهثيمست نكمي ال ؛ةيلوق تاعومجم لثمت ةيوحنلا تاباتكلا " :نأ .يولعلا دمحأ .د ىري اذهو (؟)

 ةيآأ "ىرخأ ةيلوق تاعومجمب اهتاقالع طبضو «مالسإلا يف مولعلا دهشم نم اهناكم ديدحت دعب

 الو .ضعب باقرب هضعب ذخآ يمالسإلا ركفلاف !ُكمص «يولعلا دمحأ .د رظنلا ءايربكو ركفلا

 .ىرخألا مولعلا جهانم ءوض يف الإ .همولع نم ملع جهنم ةقيقح ىلإ ذافنلا نكمي
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 نيدم لوصألا ملاع نإف «ةيوحنلا ةرهاظلا ليلحت يف هجهنم ىلع اباجيإ

 .”"هتاحورطأ اهيلع ميقي لئاسملا نم ةلمج هيدي نيب عضي يذلا "يوحنلل

 ءاملع اهذب يتلا ةيرظنلا تادوهجملل ناك دقف «يمالكلا يلوصألا باطخلاو ه

 سردلا يف لمأتملاف مث نمو ؛”مظنملا يوحنلا ريكفتلا روهظ يف ٌرْثأ مالكلا

 مكحلا طابنتسا يف ءاهقفلا نم ريثك ةيعجرم ؛برعلا مالك حيرصو ؛هيوبيس ئرت كنإ ىتح )١(

 نم دارملا ليصحت يف (يطسرألا )وطنللا طباوض ىلإ جايتحا الق "مث نموا ؛" صنلا " نم يعرشلا

 ءيمالسإلا يبرعلا لقعلا ةدحو :رظنيو :507 /4 «يبطاشلل .تاقفاوملا "ةيعرشلا بلاطملا
 ظ ظ م دي واط لق ةيووس كوكو

 ظ ظ ؟ ؟ا!لذص :ىنعملاو ظفلا ةيضق (1)

 «يوحنلا باطخملا نيب عطاقتلا اذه نأ ىلإ ءيوحنلا ركفلا يف نيثحابلا نم ريثك بهذ دقو ءاذه (6)
 :نيهجو نم هداسف ىلإ ىدأ دق «ةلزتعملا دنع ةصاخو «يمالكلا يلوصألا باطخلاو

 ؛نوملكتملا هيلإ أل يذلا .يطسرألا "قطنملا"ب يوحنلا سردلا رثأت ىلإ ىدأ دق كلذ نأ :اهشوأ

 .مهقيرط نع يوحنلا سردلا ىلإ لقتناف . :ىدلقلا فحل اكيعيووتكاو

 يف مهوقع نولمعي مهلعج دق «ةلزتعملا ةصاخو «نيملكتملاو ةاحنلا نيب عطاقتلا كلذ نأ :امهيناث

 .تافيرعتلاو .دودحلا عضوو «بيوبتلاو :تاللوقملا يف هحمالم ىلجتت اذهو :ةيوغللا ةرهاظلا

 يف اًييس كلذ ناكو لب «هرهاوظ نم اًريثك اوضفرف ؛مالكلا ملع تالوقمل ةغللا مهعاضخإو

 ظ .فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب داهشتسالا مهضفر

 اومدختسي مل نيملكتملا يمدقتم نأ تتبثأ ةثيدحلا ثاحبألا نأ كلذ ؛اًرظن اًمالك اذه يف نأ قحلاو

 قطنملا هرهوج يف فلاخي اًمطنم اوعضو مهنإ لب ءيرجهلا سماخلا نرقلا ىتح ءوطسرأ قطنم

 لقتني مل "وطسرأ قطنم" نأ ,يمالسإلا يفسلفلا ركفلا ين ررقملا نم حبصأ اى .يسيلاططسرألا
 "ةينانويلا ةفاقثلا" نع ثيدحلا حبصأ ىتح ءعاش ايك -!!ةلزتعملا ذي ىلع نيملسملا مولع ىلإ

 - مخاد



 :ت) يلازغلا دماح وبأ مامإلا وه ينس ملاع هلقن لب -ةلزتعملاو ةمجرتلا نع ثيدحلا هب طبتري

 ) "يلازغلا دماح وبأ ,نيملسملا لوصأب قطنملا طلخ نم لوأو" :ةيميت نبا مامإلا لوقي (ه

 ةيساوع هنأ اودجي لل" :ةلزتعملا نأ يرباجلا .د ركذ دقو (1١؟ص «يطويسلل .مالكلاو قطنملا نوص

 يف ةصاخلا مهتقيرط مهيدل ناك دقل ؛ةفسالفلا عم مهتلداجم يف وطسرأ قطنمب داجنتسالا ىلإ
 مالسإلا ٍِق يفسلفلا زكفلا ةأشن -رظنيو ء77٠ص ءهيبرعلا لقعلا نيركت ) "لالدتمالا

 لقعلا ةيتبؤ .ءاهدعب امو 7١ةصضو ةةهص .مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانمو 458 ةص

 نأ نم ثيدحلا ركفلا يف تعاشو نوقرتسملا اهيلإ بهذ يتلا ةيئانثلا كلت امأ (.١6ص .يبرعلا

 ركفلا يف يلقع لمع يأ حبصأ ىتح "ةيصنلا" نولثمي ةنسلا لهأو "ةينالقعلا" نولثمي ةلزتعملا

 اهنم ضرغلاو .ةحيحص ريغ ةيئانثلا هذه نإ :لوقأ «يلازتعالا ركفلا ىلإ هب عجري يمالسإلا

 لامعإو .يآرقلا "صنلا" لوح هقئارلف لك دوهج ترراد يذلا سالسألا رعفلا و رشا كادجإ

 ف سأر وهو -يعفاشلا مامإلل "ةلاسرلا" باتك دغ لب .هماكحأ طابنتساو .همهف يف لقعلا

 انخيشل «ةفرعملا ءاني يف اتئارلع جهانم :رظني) "صنلا" مهف يف لقعلا لامعإ جهنمل اًسيسأت -ةنسلا

 وحنلا 5200- ركفلا رثأ نم ليق امو (8١ةص .ئسوم وبأ دمحم دمحم /ررثكدلا

 لوقلا نم (يبرعلا يوحنلا ركفلا يف "يفرعملا"و ”يجولديألا" نيب بذاجتلل اًريظنت) يبرعلا
 كلذ لك خلإ ..."فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب داهشتسالا ضفر"و "ليلعتلا"و "لماعلا ة

 لماعلا رثأ نع ثيدحلا لعجب ام '.هعضاوم يف هداسق نايب تأيسو قيقد ريغو .هيف غلابم
 .رظن ةداعإو ةعجارم ىلإ جاتحي :يبرعلا وحنلا لوصأ يف -يلازتعالا ةصاخو - يبهذملا

 كظشىي؟١ -



 رضاحلاو ىضاملا ,نامزلا ةركف :ةصلاخ ةيمالسإ ةفسلف" هبناوج يف دجي يوحنلا

 تالوقم لك :زاجيإ ينو .يوحنلا يلقعلا سايقلا ةركف «ةيلعلا ةركف .لبقتسملاو
 .”"ةغللاو وحنلا قايعأ يف دمتست نأ يغبني انإ ,يمالسإلا لقعلا

 دمتسا دق هنأو يوحنلا ركفلا "جهنم" يف رظني نأ يغبني ساسألا كلذ ىلع

 ةينبف" رظن لئاسوو اًجهنمو ةأشن «يمالسإلا ركفلا نم هتاموقمو يفرعملا هماظن
 ةرثأتم ةريخألا هذهو .هتجتنأ يتلا ةينهذلا صئاصخب ةطبترم يبرعلا وحنلا

 يف ؛هنوري نم افالمخ "هيف تدلو يذلا يركفلا خانملاو «ةيفاقثلا تايفلخلاب

 امإو "سبتقم" امإ هنأل ؛يمالسإلا يبرعلا ركفلا نع اًبيرغ :نايحألا بلاغ

 ةليصح نأ نايبو «كلذ دينفت مدقت دقو "ينانويلا"رخآلا نم "ىحوتسم"

 هدبع .د ؛ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا :رظتيو .0ةص ءمالسإلا يف يفسلفلا ركفلا.ةأشن )١(

 جهنم نالمحي "دقفلا لوصأ"و "يوحنلا ركفلا" نإ :لوقلا نكمي مث نمو 14 - ١ص ؛يحجارلا

 نم اًريثك نأ بيرغلا نمو .ةيرظنلاو ةيجهنملا هئالوقم لك رولبتت امههيفو .هصئاصتخو يمالسإلا ركفلا
 يف باطخلا جهنم ىلإ قرطتت داكت ال .يمالسإلا يبرعلا ركفلا صئاصخ نع. ثدحتت يتلا بتكلا

 وحتلا يف تافلؤملاف !!يمالسإلا يبرعلا ركفلا باوبأ نم اًمساو اًبأب دعي هنأ عم .يوحنلا ركفلا

 بتك اهنم لعجي ام .تارظنلا صحافو .تاظحالملا سّيكو ,تاليلحتلا قيمع نم تنمضت" يبرعلا
 يروغللا ثارتلا يف تارظن "ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف يركفلا يقرلا هيلإ لصو امل دهشت ءريكفت

 . ٠١ 7ص «يريهملا رداقلادبع .د ,يبرعلا

 .1-1/7١19/7ص ءيبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم ()

 هس ١84 ىااس



 ءاهتاخؤورط : ىف ' زواجنت .هل يأرلا اذه' باحصأ اهعاشأ يتلا تانراقملا

 ظ ."تاالاتحالاو ء.نونظلاو «تاءاعدالاو ؛تانيمختلا

 وه لب ءبسحف ءاّجهنم سيل :مولعلا نم ملع يأ يف "ينرعملا ماظنلا " نأ ىلع
 .هجهنم نم ةعبان ميهافمو ؛تاروصت اهجسني «ملعلل -اًضيأ -(ةيرظن) ةيؤر
 هثيدح قيس ام اذهو

 7ك( 1)

 تيا 55



 :”ةيرظنلا طباوضلا :اًلاث

 يف راكفألا ةلاجإو «لمأتلا :وهو ءرظنلل بوسنم :ةيرظنلا " :يوغللا يسافلا بيلعلا وبأ لوقي ) ١(

 "ةيرظنلا".ب دارملاو (44 ةص «حارتقالا يط ضور نم «حارشنالا رشن ضيف) "ةضماغلا رومألا

 ؛ةنيعم ةرهاظ طبض ىلإ فدع ءاّيلقع اًفيلأت ةفلؤم تاروصت ةلمح :مولعلا ةفسلف يف (418698990)

 .رهاوظلا نيب موقت ىتلا تاقالعلا فشك وأ ؛تامدقملاب جئاتنلا طبر :لالخ نم ءاهريسفتو

 ."ةيرظنلا" اهنم طينتسي نأ نكمي .ةتباث بلاوق وأ نيناوق يف تاقالعلا هذه ةغايصو

 ءايفطنم السلست اهنيب ثدحيل ؛رهاوظلا همهف ناسنإلا هب نيبي يركف ءانب «نذإ "ةيرظنلا"ف

 ال نم ءايحمب لثع محلا في
 .اهليجستو ءرهاوظلا دصر -

 .اهليلحتو .مئاقولا عيمجتو -

 .ةرئانتملا ئدابملاو ميهافملاو نيناوقلاو .ةقرفتملا قئاقحلا نيب قيبسنتلاو ءاهنيب طبرلاو ءرهاوظلا ريسفتو -
 نيب ةفلتخملا تاقالعلا ديدحتو «تاضارتفالاو «ثافيرعتلاو «ميهافمللا نم ةعومجم عضوو -

 .اه ةمظنم ةرظن انئيطعي امم ؛رهاوظلا كلتب ةصاخلا تاريغتملا

 "ةيرظنلا" أشنت انه نمو .ةيثزجلا قئاقحلا نم ةصلختسملا «ةيلكلا قئاقحلاوأ «نيناوقلا طابنتسا مث -

 ديالو .ريسفتلا ىوتسمو .فصولا ىوتسمو ؛ةظحالملا ىوتسم :ةثالث تايوتسم يف لقئتتت يهف

 يف داصنقالا"و "ضقانتلا مدع"و ""ةمءالملا"و "لومشلا " ب اهماستا نم "ةيرظنلا '' ةحصل

 ةماسأو ءيلشعرم ميدن :فينصتو دادعإ «ةغللا يف حاحصلا :رظني ) '"لوصألاو دعاوقلا

 جهانمو 7 7٠ص :ءاملعلا نم ةنجل فيلأت ءيفسلفلا مجعملاو :04417 08٠- /” ءيلشعرم

 -؟؛ص ؛يملح ىفطصم .د .«برعلا ةفسالفو نيملسم ا ءاملع نيب ةيناسنإلا مولعلا يف ثحبلا

 نمحر لادبع هللادبع .د ؛ةيتاسنإلا مولعلاو ةيبرتلا يف يملعلا ثحبلا جهانم ىلإ لخدمو 4

 .ةفسلفلاو قطنملا تاحلطصم مجعمو ءاهدعب امو "اص «ميادلادبع دمحأ دمحم .دو .يردنكلا
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 ردص له :لاؤسلا اذه "يوحنلا ركفلا "خيرات يف نوثحابلا حرطي ام اريثك
 ملكلا قيلعت يف "برعلا ةقيرط "نايبو هل ديعقتلاو ,ناسللا اذه مهنغصو يف ءانتاحن

 لبقو ؟هصئاصخو .هتامس انل رسفتو .مهلمع مكحت "ةيرظن" نع .ضعبب هضعب
 :" مولعلا ةفسلف" يف نيتررقم .نيتقيقح نايب نم دبال «لاؤسلا اذه نع ةباجإلا

 تايضرفلا ءانب يف هدوقت "ةيرظن" يدهم يدتبي ال يذلا ركفلا نأ :الوأ ه
 | هل فشكتي الو .ةلماش ةجيتن ىلإ صلخي .ال .ملعلا عقاو ريسفتو .اهليلحتو

 .هتاحالطصاو هتارريمو هتفسلف ملعلا رطعت "ةيرظنلا" ف ؛هلوانتي ام قئاقح

 /د «ةيبرعلا ةيوحنلا ةيرظنلا يف باطخلا ليحت لوصأو ١.« اص هللا دبع يحتق دمحم /د

 .(؟ ه ص ءشواشلا دمحم

 فلتخم نيب طبارتلا لئاسو فاشتكا ةيلمع :ىلع يوحنلا ركفلا يف قلطت "ةيرظنلا"ف اذه للعو

 قا ديبرعللا نيس" يف كاتيا لوسألاو ءاهرهاوظوءاهناكتلاو ءاهقفاننو ؛ةيوغللا اياضقلا

 موقيف ؛ةددعتلا اهطباوض لالخ نم اهتسرادمو اهليلحتو اهربسو .''اهباطخ دوهعم'و "اهمالك

 يف ةرثؤملا لماوعلاو ءاهراثآو .اهللع نم هفشتكي امل اًمفو ءاهمظتني قسن حارتقاب يوحنلا رّظنملا
 .هنود نم اهانعم لمتكي الو ؛هب الإ موقت ال اهيف "لصأ' نيب زيميو نصرا الاد اهتينب

 "نم ةعومجم لك نأ ىلع "ةيرظن" كلذ عومجم ىمسيو .رخآ طباضب هنع مرخني دق "عرف"و

 ماكحألا عومجمف ؛"ةيرظن" لكشت نأ نكمي نيعم لقح يف "لوصألا"و "طباوضلا
 مث نمو "ةيرظن " :لكشي نأ نكمي ؛يوحنلا ركفلا يف ام "ةرهاظل" ةطباضلا ةيئزحلا طباوضلاو

 ةيرظن"و "ليلعتلا ةيرظن"و "عرفلاو لصألا ةيرظن"و "لماعلا ةيرظن " ::لاقي نأ نكمي

 .خلإ ..."فيفختلا ةيرظن "و "ءانغتسالا ةيرظن "و "ةيعبتلا
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 وأ ءنيرصنع نم نوكتي" .ملع يأف ؛؟"ةصاخلا هتيوه هيطعت. :راصتخابو
 نيبتو هطبضت .هعوضومب ةقلعتملا ماكحألا نم ةعومجم :اًبلاغ نييوتسم
 رسغت يتلا "هتيرظن'"' لكشت «ةيلكلا طباوضلا نم ةعومجمو .أطخللاو باوصلا
 -”ةيرظنلا''مايقف .”'"هتيمهأو هتدئاف حضوت يتلا هتفسلفو ءاهللعو هماكحأ

 .اهنود ضهني ال ,ملع لك يف ساسأ -نذإ

 اهيلإ مكتحي "ةيرظن" لوصأ ءانب يضتقت ةيملع ةسرامت يأ نأ :اًيناث ه
 نأ -لاحب -نكمي الف ؛مهتعانص ةدحو ظفحتو .مهشاقن مظنتو ءاهبباحصأ

 سيسأتل «هدرفمب اًيفاك كّنيمأ القن اهلقنو ءاهعمجو «عئاقولا داهتعا نوكي
 نطاوم نع ثحبلا نم -مولعلا يف -دبال ذإ ؟”ةحيحص :تلع ةسراعم
 رارسأ ىلع فوقولاو «لودعلاو دارطالا عضاومو .فالتخالاو هباشتلا
 تناك ام هالول يذلا صوصخملا اهماظن ةرهاظلا رصانعل ناك" اذإو ؛كلذ

 ةغايصو .لقعلاب ماظنلا كلذ ءانب نوكي اهب يتلا "ةيرظنلا'' ىلإ ةجاح يفاننإف

 ىلإو لكلا ىلإ انرظن نإ ءكسامتلا كاردإ ىلإ انب يدؤت ةغايص ةرهاظلا نيناوق
 .""ءادجألا ىلإ انرظن نإ رصنع لك ةميق كاردإ

 .* اص «يلوخلا يلع دمحم .د ؛ةيبرعلا ةغلل ةيليوحت دعارق :رظني (1)

 ١. الص .خلملا سيفخ نسح .د ,نيثدحملاو ءامدقلا نيب يبرعلا وحنلا يف ليلعتلا ةيرظن ()

 . ١ الص :سبودجم نيذلا زع .د :ةديدج ةيناسل ةءارق «يبرعلا يوحنلا لاونملا :رظني (

 ١ .97ةص ,يديزلا قيفوت .د «ةيدقنلا ةيرظنلاو حلطصملا ةيلدج (5
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 سسأتي نأ هل ناك ام يوحنلا ركفلا نإ :لوقأ ءنيتقيقحلا نيتاه نم اًمالطناو

 :يه «ةيرظنلا تناك اذإو .ءاحنألا نم وحن يأ ىلع "يرظن" روصت بايغ يف

 نوكت ةصاخ نيناوقب .ةظحالملا رهاوظلا نم ددع ربكأ طبر ىلإ قوتي يلقع ءانب"

 -يوحنلا ركفلا همدق ام نإف "”"ريسفتلا وه ماع أدبم اهمكحي .ةقستم ةعومجم

 مظتني ءيفخ '"قطنم" نع فشكت ةيريظنت حمالمو «يريسفت زاهج نم -(ًَيدق

 "ليوأتلا"و "ليلعتلا" :وحن نم ءريياعم ىلع يوطنتو .هلمجمب ةيبرعلا وحن

 .لمعتسملا لاثملا ذاختا "و "سايقلا عيسوت"و "بيكرتلل ةقيمعلا ةينبلا يف رظنلا"و

 نيب ةلضافملا"و "فينصتلاب ةيانعلا"و "حتنتسملا لصألا ىلع اًليلد

 قطنم نع فشكلا ةلواحم"و "رايعملاو لامعتسالا نيب ةحوارملا' و "تالايعتسالا

 يبرعلا يركفلا انثارت يف "ةيوحن ةيرظن" نع ثيدحلا زيجي "ةفيرشلا ةغللا هذه

 "ةيرظن" يهو .لالدتسالاو ربدتلاو لئمأتلاو رظنلا ىلع ةمئاق .يمالسإلا

 .ءالجي اهتنياعمو ءاهنع فشكلا نكمي «ةيلجو ةحضاو

 مكحت "ةيرظن" نع ردصو ءاكسامتم اًماظن -نذإ -جتنأ دق ءيوحتلا ركفلاف

 نأ ئراقلل ادب نئلو" اهتايطعمو ةيوغللا رهاوظلا ىلع ةرطيسلا نم هنكمتو «هءانب

 يف رظنلاف .”يملعلا ءانبلا ةمكحم ةلماش '"ةيوحن ةيرظن' نعا رول ل ةاحنلا

 ١ 56 «يرهفلا ىسافلا رداقلادبع .ّ «ةيبرعلا ةغللاو ثايئاسللا 4 1(

 نع ثحبلا ىلع مئاق مالسإلا يف "ملعلا" نأل ؛يمالسإلا يرعلا ركفلا يف زراب ظحلم وهو (6)

 نع ةيباجيإ لقت ال هذهو” "قيبطتلا"نم لقأ هيف "ريظنتلا" ظح نوكي نأ يضتنقي اذهو ليلدلا

 س ١ 3 خا



 نع فشكلا نكمي «يبرعلا وحنلا يف ةيجذومن ةيؤرب قطان ةاحنلا لئاوأ ريكفت

 ددعتب رسيتم كلذو '«ةيقيبطتلا اهفادهأو ةماعلا اهنيناوقو اهحهنمو اهتانوكم

 مكحملا ماظنلا كلذو «ةقسانتملا ةيرظنلا كلت مهفتل ؛عاطقنا الب ةباتكلاو ءارقلا

 ."”ةيبرعلا تفصو هجاهنم ىلع يذلا ءانبلا

 اهيلع ىنب يتلا "ةيملعلا راظنألا" وأ "لوصألا" نإ :لوقلا نكمي هنأ ىلع

 لالخ نم -اهلثمت نكمي "ةيركفلا هتازكترم" وأ ."يبرعلا وحنلا ةيرظن" ةاحنلا

 ظ :ةثالث رواحم يف -يوحنلا ثارتلا يف رظنلا

 يحجارلا هدبع .د لوقي اك وأ «ةيوحنلا ةيرظنلا ناكرأ مهأ وهو ءلماعلا د

 ركفلا ف نيالا نما نإ ضع .””يرعلا وحنلا يف ةيوازلا رجح"

 وحلا نيب نولعجيو «هيف ةيوحنلا ةيرظنلا بناوج نولزتخي نوداكي ؛ءيوحنلا

 ىلع 'لماعلا" لصألا اذه ةنميه عجرتو .فدارتلا نم اًئيش "لماوعلا”و

 رهظم مهأ دعي يذلا "بارعإلا"ب هطابترا :امفوأ ؛نيرمأل ءةيوحنلا ةيرظنلا

 "قيبطتلا نم رثكأ ريظنتلا ىلإ اهلهأ ةيانع تهجوت يتلا «ةيبرغلا بادآلا يف ثحبلا ديلاقت
 يداها دمحم .د .ةيبرعلا ةيبولسألا يف قيبطتلا راطإ :ثحب ةيبرعلا ةغللا ةمدخ يف تايناسللا

 .717ا/ص «يسلبارطلا

 )١( الص ءروشاع فصتنملا .د ؛ةيرظنلاو ليلحتلا نيب ةيبرعلا ةلمحلا ةيثب .

 ١. ةةص :؛ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا (؟)
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 نإ ىتح ؛ةاحنلا تاشاقن يف اريبك ازيح هلالتحا :اههيناث .ةيبرعلا رهاظم نم

 ةمالعلا" ريسفت ىلإ مجار اهنم اًريثك نأ دجيل .مهتافالخ يف لمأتملا

 ظ ."تالومعملا"و "لماوعلا" نع ثحبلاو .''ةيبارعإلا

 ركفلا ىلع رطيست يتلا تالوقملا زربأ نم يهو ."عرفلاو لصألا" ةيئانث

 يدلا يوحنلا سردلا رهاظم نم اًريثك "ةيئانثلا" هذه تمكح دقف ؛يوحنلا

 لصأ ىلإ ءاهتنا امإو (عومسملا) لصأ نم امإ «ةيبرعلل هريظنت يف قلطني

 ةململ نم مهنكم امم (ةطباضلا تالوقملا)لصأ نم هيجوتب امإو (سايقلا)

 .اهرهاظم نم ريثك ىلع ةرطيسلاو .ةيوغللا ةرهاظلا تاتش

 دعبلا "ةيوحنلا ةيرظنلا" لفغت ملف «يوحنلا ليلحتلا يف يجراخلا دعبلا

 لالخ نم ءاهرارسأ ىلع فوقولاو «ةيبرعلل يوحنلا ماظنلا فصو يف يجراخلا

 مهفو «ةفلتخملا ةيوغللا بيكارتلا اهيلع تءاج يتلا تايفيكلاو لاوحألاب ةيانعلا

 ءارو امو «ةملكلاب ةملكلا كتحت ثيح ءاهءانب هجوتو اهمكحت يتلا تاقالعلا

 .ةيقطنم قئالعو :ةيقايس تاسبالمو .ةيونعم تاضويف نم كاكتحالا اذه

 كك 0

 -ةثالعلا "لوصألا" هذه لاعفلا رثألا هل فشكتي .يوحنلا سردلا يف لمأتملاو

 ."يبرعلا وحنلا ةيرظن" سيسأت مث نمو ؛يوحنلا ركفلا هيجوت يف -ةطباضلا اهتالوقمب

 ةيرظنلا" ءازجأ كسامتو ءاًعيمح رواحملا هذه نيب ةقالعلا ةوق هل حضتت اهك

 تمن اهنأ كردي مث نمو ؛اهئازجأ ةيقب ىلإ اهنم يأ يف رظنلا يضفي يتلا "ةيوحنلا
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 ىضتقمو همالك بتارمو هصئاصخو يبرعلا ناسلل ريظنتلا ءوض ين تلكشتو
 :اهصوصن زربأ "ةنودم" لالخ نم كلذ ناكو .اهباطخ ين "برعلا ةقيرط"

 يه "ةنودملا" كلت ةدام نأ ينعي امم ؛اًرثنو اًرعش برعلا مالكو .ميركلا نآرقلا

 ىنب "ةيرظن" سيل ةيبرعلا يف يوحنلا ركفلاف ءاهتفيكو "ةي درظنلا" تددح يتلا

 .حيحصلا وه سكعلا لب :نيثدحملا ضعب ىري امك «ةيملع ةسرام ةاحنلا اهيلع

 -اًديعقتو اًمصو -ةيبرعلا نم فقو يوحنلا ركفلا نأب لوقلا يفني اذه لكو

 .نينثا نيسايقمب" ددحتي ملعلا ذإ ٍءاّيطابتعا اًركف ناك هنأ وأ ءيملع ريغ اًمقوم

 نم ةيلقعلا ةغايصلاو (جهنملا)ةهج نم رابتخالاو ءارقتسالاو ةدهاشملا :امهو

 تامولعم تدافأو ؛ةغايصلاو ةدهاشملا جهانم تقد املكف (ةيرظنلا)ىرخأ ةهج

 نأب ىرحأ تناك ؛ثادحألاو رهاوظلا رارسأ نع كلذب تفشكو .ةديدج

 ام وهو .يبرعلا يوحنلا ركفلا يف اًحضاو هارن ام اذهو "”ةيملع اهنأب فصوت
 .ثحبلا اذه نم يناثلا بابلا هنايب ىلإ حمطي

 جاحلا نمحرلادبع .د ؛يبرعلا ملاعلا يف ةيلاحلا ةيناسللا تاساردلاو ةثيدحلا ةيليلخلا ةسردملا )١(

 .7ا/ ؛ص :ةيبرعلا راطقألا يف تايناسللا مدقت :باتك ثوحب نمض ؛حلاص

- 18 - 



 ندا ضال
 جهنملا طباوض

 (ةفرعملا ءانب ٍق انئاملع قئارط)





 لوألا لصقلا

 ءارقتسالا

 ىلعو نيقحال برعلاب نويوحنلا ناك املو"

 مهيناعملو نيلحتم مهظافلأبو نيذخآ مهتمس

 عمج يذلا ملعلا اذه بحاصل زاج نيّمآ مهدوصقو

 هيف ىري نأ هلاكشأ مسرو هعاضوأ عرشو هعاعش

 نأو اوذح يتلا مهتلثمأ ىلع هوذحيو ءاوأر امت اًوحن

 .هلاثمأ يف اودقتعا امث اوحن عضوملا اذه يف دقتعي

 ريغ هنعو .لباق هلو غصم هيلإ سايقلاو ايسال

 "اًبهذم برعلل هيلع نخن ام اَذإ فرعاف .لقاثتم
 5١/8/١. .صئاصخلا





 يوحنلا ركفلا يف ءارقتسالا ةلزنم

 مالسإلا روهظ دعب الإ ديعقتلاو نينقتلا مزلتست ةيقيقح ةلكشم ةيبرعلل حبصي مل

 اهنإف ةلوادتم تماد ام ةغللا نأ يوحنلا ركفلا ربتعا دقف .اهب ميركلا نآرقلا لوزنو

 يه ىَقبت يوغللا رييغتلا ةكرح نإف مهرطف ىلع اهب نوثدحتي سانلا ماد امو .روطتت

 دق ةغللا ةعيبط يف يرهوج روطتب نذؤي اذهو .زجاح اهدحي الف اهتيجس ىلع ىرخألا

 .ميركلا نآرقلا هب لزن يذلا لوألا اهلصأ نع -نمزلا عم -اهدعبي

 ةيلك سسأ ىلع موقت ةغلل دعاوق عضوب .روطتلا اذه ةاحنلا هجاو مث نمو

 اهيلإ ةاحنلا رظن ءابباحصأ ةنسلأ ىلع تتشتلاو تلفتلا نم اهعنمت ةماع ئدابمو

 وأ - وحنلا ملع أشن انه نمو .ءاقبلا وحن ةغللا حنجت اهتابثبو :ةتباث دعاوق اهنأ ىلع

 لعافتلا حومجلا انيراك" رجلا ناكف - ”"'ةيب يرعلا ةعانص" :نودلخ نبا هاوس ام

 خيرات يف ةغللا ميظنت زفاحف يلا نمد :نسوماتو ةيوقللا ةنيسقلا قو

 اًييد الاثتما هتأشن لصأ نم وحنلا ناكف .يراضح يدئاقع وه ةيبرعلا ةراضحلا

 ."'يناسللا ثدحلا (ةنلقع) وحن ركفلا تاعلطت نم اًعلطت ناك امت رثكأ اًيبهذم

 ظفحتو اهريست نيناوق نم دبال ةغللا يف نييوحنلا ةرظن تناك قلطنملا اذه نم

 .مهمالك يف ناك مث نمو اهدا نذر اق رحنا دعي كلذ ريغو ءاهماظتتا

 .نوناقلا

 24١. ص .ةمذقملا(١)

 )١( ص .يدسملا مالسلادبع .د .تايناسللا يف ةيسيسأت ثحابم 1754.
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 .ةدعاقلاو

 .نئسلاو #

 .رايعملاو *#

 هنع ردصي نأو نوكي نأ بجي ام ريرقت :هب ىنعُي يذلا -رايعملا -ريخخألا اذهو

 نأكل ىتح اًدش اهدشيف «رييغتلا ةكرح ىلع هلقثب طغضي "”ءانثتسا الب عيمجلا

 ةلهولل -نظي يوحنلا سردلا يف رظانلا لعج ام لدبت لك نع فقوتت ةغللا

 يف ىرن ذإ ؛يرايعملا يمايقلا جهنملا وه هيف ريكفتلا ىلع بلاغلا جهنملا نأ -ىلوألا

 ريسفتلا عم ةلثمألا اهولتت ةزهاجلا ةماعلا ماكحألا ردصت هنم ةلحرم لك

 .اهفلاخي ام داعيتساو ليلعتلاو

 رشاب ديدم ءارقتسا ةصالخ -هلك كلذ يف -همكحي يوحنلا ركفلا نأ قحلاو

 رطؤم جهنم قفو ةددعتملا اهرداصم يف ةغللا ىلع فوقولا لئاوألا هوسسؤم هيف

 :يلي ايف هلوانتأس ام اذهو «نامزو ناكمب

 2ك 0 0

 عبتت وه :ليقو «هتايئزج رثكأ يف هدوجول يىلك ىلع مكحلا :وه ءارقتسالا

 ملعلا ين "اًجهنم" لثمي وهو .”حماستلا نم ولخي ال يلك مكح تابثإل تايئزجلا

 ةيرايعملا نيب باتكلا :و ,55- 6 ص ناسح مامت .د .ةيغصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا :رظني )١(

 ١5. ص «توقاي ناهيلس دمحأ .د .ةيفصولاو

 ,1 ١ «يرمكلا ءاقبلا 5 .«تايلكلاو «(ًارق) ددام .يوناهتلل «نونفلا تاحالطسا فاشك (؟)

 سا ه ع اس



 فلآت ام عمج الواحم ةنتشملا رهاوظلاو ثادحألا عبتتيف ءازجألا نم قالطنالا دمتعي"

 .""ةدحوم ةيضق وأ اًماع (ًمكح ررقيف ةكرتشم صئاصخ ىلع يهتني ىتح اهنم

 :نوعون نع وجو

 مكحلا يف تايثزحلا عيمجب لدتسي نأ :وهو .لماكلا وأ .ماتلا ءارقتسالا :امهوأ

 .ةرهاظلا تايئزج عيمج ءاصقتساب اًيجهنم اًعبتت مزلتسي اذهو .لكلا ىلع

 يف مادختسالا ٌردان نكي مل نإ ليلقو بعص ءارقتسالا نم نوللا اذهو

 ظ .اهنم ةيناسنإلا ةصاخو ؛مولعلا

 وأ .ةدرطم نيناوق ىلإ لوصولل تايئزجلا رثكأ عبتت :وهو ءصقانلا ءارقتسالا :|هيناث

 يتلا ةيلقعلاو ةيلمعلا قرطلاو بيلاسألا نم ةعومجم"' لالخ نم ةدرطم هبش

 وأ .نوناق ىلإ ةصاخلا تالاحلا نم دودحم ددع نم لاقتنالا يف ثحابلا اهمدختسي

 تاللاحلا نم هل رصح ال ددع ىلع اهقيبطتب اهقدص نم ىقحتلا نكمي ةماع ةيضق

 .”"ةيعونلا اهتافصو ءاهصاوخ يف ىلوألا عم كرتشت يتلا ىرخألا ةصاخلا

 نع ءرملا تستر نإ تيرم نيع نبع د ىري انك ل وشنملا رغ نه ناك اذاو

 نأ دكؤملاو لوقعملا نإف .صقان وأ مات ءارقتسا نع ةيادبلا ةرتف يف ةاحنلا ةفرعم

 لب ؛مهنيناوقو مهماكحأ نوطبنتسي اهنمو مهئارقتسا ةدام تناك ةغللا صوصن

 .18اض ؛يدسملا مالسلادبع .د .بولسألاو ةيبولسألا( )١

 . 1١ ص :مساف دومحت 9 «ثحببلا جهانمو تيديللا قطنملا :رظني ()

 . ١2١ ص ديع دمحم .د «ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف اهم جاجتحالاو ةغللا ةياور ؛ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا *)

 ني كد



 دعاوقلا اهنم اومهلتساف مهراصبأو مهعامسأ ءلم تناك اهنإ :لقنل"

 ةرات رهاوظ نم هليلعت اولواحو هوطبستسا ام ةحص ىلع ججحلا اهيف اومدختساو

 وأ ريظنلا ىلع لمحلا وأ ءانغتسالا وأ عاستالا وأ قرفلاب ةراتو لقثلاو ةفخلاب

 ترثك ىرخأل نودعقيو درطت ملو عامس اهب درو ةغل نوظفحي ىنعملا وأ ظفللا

  .""برعلا مالك يف تدرطاو

 «ةغللا نينقت يف هتيادب ذنم -قلطنا يوحندلا ركفلا نأ ررقأ نأ عيطتسأ مث نمو

 ةفرعمو .ةفلتخملا اهبيكارت يف اهماظن ىلع فوقولاو ءاهصئاصخو اههنك ةفرعمو
 . :امه ءنيساسأ ىلع موقي ءارقتسا نم لمهملاو اهنم لمعتسملا

 .عامسلا -أ

 ظ .ةياورلا -ب
 برعلا هاوفأ نم :يأ ءايم نييقطانلا ةرشابم قيرط 2 ةغللا ذخأ ناك نإف

 ناك نإو .عامس وهف زضاوحلا يف مهيقلت وأ مهمداوب يف مهيلإ باهذلاب ءاحصفلا

 -ةياورلاو عامسلا :يأ -امههف .”ةياور وهف هل داشنإلاو لقنلاو ظفحلا قيرط نع

 ةياورلا ىلإ هلآم برعلا مالكو رعشلا عامسف ءرخآلا ىلإ امهدخأ يضفي ناحلطصم

  ,دعب 50 ةياورو يوارلا نعع عامس يه يتلا

 7١. 4 ص :ناهبن هلإلادبع .د .يوحنلا شيعي نبا )١(

 ؛ةيوغللا ةياورلا :انه دارملاو ١ صو 7١. ص ؛مراكملا وبأ يلع .يوحنلا ريكفتلا لوصأ :رظني (0)

 .؛هظفحو رعشلا ةياورب ةلثمتملا .مالسإلا دعب ال رمتسا يذلا ميدقلا يلهاجلا اهلكشب ةياورلا امأ

 .اًحالطصا ةيوغللا ةياورلا هيلعت امم تسيل اهنإف مهمايأو برعلا رابخأ ةياورو
 دن 4 1 د



 ءالغ اذر نهرا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم ةغللا وعماج متها دقف

 اهباحصأ نم ةغللا عاسب -مهتغلل دعاوقلاو طباوضلا عضو يف نوركفي نيملسملا

 ىتح هتياهن فراشي" لوألا نرقلا دكي ملو يبرعلا ناسللاب لصتا ام لك ةياورو

 ةيعاتجالا ةايحلا مهترطضا ىتحو .ديدج دصق بدألا ةياور يف سانلل ناك

 ةكرح دصقلا اذه ىلإ تعد يبرعلا ناسللا هيلع ماق ءيش لك ةياور ىلإ ةيركفلاو

 سايقلا جارختساو طابنتسالاب اهاغتشاو ةعونتملا ةيملعلا تائيبلا دوجوو نيودتلا

 ءايلعل ىلوألا تاقبطلا باحصأل تدجوف ""دهاوشلاو ةلثمألا ىلإ اهتجاحو

 عاسلاو بارعألا ةهفاشمل ؛ةماهتو ءدجنو :«زاجحلا يداوب ىلإ تالحر ةيبرعلا

 يرحنلا مهلمعل اديهمت رضاوحلا ىلع نيدفاولا بارعألاب اولصتا امك ةرشابم مهنم

 .اهامعتسا سيماون طبضو ةغللا ديعقت ىلإ يمارلا
 ىلإ عمتجا اك يداوبلا ىلإ جرخ (ه9054١ :ت) ءالعلا نب ورمع وبأف

 بيبحح نب سئويو ((ه١!6 ت) دمحأ نب ليلخلا كلذكو .ةرصبلا يف بارعألا

 :ت) ليمش نبرضنلاو .(ه89١ :ت) يئاسكلا مهدعب نمو .(ه1487 :ت)

 ناكو «ثيدحلاو رعشلاو بيرغلا ملاعو ءدمحأ نب ليلخلا بحاص (ه 4
 ىوريو بارعألا نم عمسي ءاّماع نيعبرأ اهيف ماقأ ذإ ؛ةيدابلا يف اًمكم مهوطأ

 ظ :ةاورلا مهأ نم ناكو ."”مهنع

 .ةدص .ميهاربإ دمحأ هط .د ءيرجلا عبارلا نرقلا ىلإ يلهاجلا رصعلا نم برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات )١(

 .558/5 .يطفقلل «ةاورلا هاينإو ؛04 ص .يرابنألا تاكردلا يبأل «ءابلألا ةهزن :رظني (؟)
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 > .ةليبق نيناهث نم رثكأ ةياور (7 ١5 :تا ينابيشلا ورمع وبأ

 .وحنلا يف دهاش فلأ نيعبرأ ةيوار (يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم) يبارعألا لح سمو بأو *

 .ةزوجرأ فلأ ةرشع ةتس ةيوار (ه7١11 :ت) يعمصألاو *

 ."رعشلا نم تيب فلأ ةثاثالث ةيوار (ه777 :ت) يرابنألا نب مساقلا نب دمحمو

 ةيوحنلا تاساردلا جهنم يف ىلوألا ةوطخلا برعلا مالك ءارقتسا ناك اذكهو

 ال األ (دعاوقلا ءانب :يأ) ديرجت ىلع لمتشت ال ةيسح ةوطخ" ىهو «ةيوغللاو

 فالتخا ةظحالمو .عومسملا تاثيه نع فشكلاو ءارقتسالاو لقنلا زواحتت

 ظ ١ .”*”رمقوملا فالتخا بسحب اهيف روصلا
 .العف برعلا هب تقطن ام ىلعو لايعتسالا ىلع رادملاو -نذإ -هلك ظانملاف

 ل ةظحالمو ةغلل فصو لب .بهاذم ضرف وأ ريياعم عضو رمأ رمألا سيلو

 كلذ يف مهدئار ناكو ءاهنم عمس ام ىلع دعاوقو طباوض ءانب مث ءاهلهأ هب قطن .
 ةيوبن ثيداحأو نآرق :نم «ةفلتخملا ناظم يف برعلا مالك عبتتو «ءارقتسالا هلك

 يتلا ةركنلا نع ةثيدح ضرعم يف -هيوبيس لوقي ءرثنو رعشو مكحو لاثمأو

 ميكحت ةرورض اًررقم -ءامسألاو رداصملا نم ماللاو فلألا هيف ام ىرجم يرجت

 نيب ريخو «كيبلو .كيلع مالس :كلوق كلذو" :”اهمالك يف برعلا ننس"

 الو اهيف نعضو يتلا عضاوملا ين اهعضتو .برعلا ترجأ امك ابيرجت امنإف .كيدي

 .كلذ نايب ىلع هلك هرادأ دقو .يناقلشلا ديمحلادبع .د ؛ةاورلا بارعألا :رظني )١(

 13 اراد ص .:ناح مامت م .لوصألا 225,0

 2 ؟ الاس



 امترجأ ام ىلع اهتيرجأف" :لوقيو .”فورحلا نم اولخدي مل ام اهيف نلخدت
 0 ءايشألا هذه ُْق كل سيلف" :و ”''برعلا مالك ىلع هتيرجأف"' :و """برعلا

 هذه نأل ؟ودارأ اه ريغ ترتب ديرت نأ نوع دلو اهورجأ ام ىلع اهءرجت َك

 يدذالا# ع

 فق "ف ”"برعلا تهتنا ثيح اهيف يهتني اهنإ"' :برعلا نع ةدراولا ءايشألا

 لكف ةلمجلابو ""اهورجأ اك ءايشألا رجأ"و "”"اوفقو ثيح ءايشألا هذه ىلع

 لمعتسا' و ""'هعضوم ءىيش لك عضو .هورجأ اهك هرجأ"' :برعلا نع درو ام

 .”"'اوزاجأ ام هنم زجأو .برعلا هتلمعتسا ام اذه نم

 )١(الكتاي. 77/1١

  #3اعلا

 . 80 7/7 قباسلا (7)

 0 .؟ا 8/1١ قباسلا(:)

 527/1١ ءقباسلا(0)

 501 ةئاسلا (53

 515471 ةياسلا (ه/)

 11 ال

 .5ة5/5ور:١/415 .قياسلا(ة)

95.3 



 هاتعمس تاغللا هذه نم هانفصو ام عيمجو" :لوقي |نيح عامسلا رمأ ررقي ايك

 مهم د نمو '”"'برعلا نع سنويو -هللا همحر -ليلخلا نم

 .""'تنسحتساو برعلا هترجأ امك هرجأف"

 ',5"عامسب الإ هيلع رسجي الاذو"

 .”"عمسلا دعب هرئاظنب ءاجي نكلو هيلع رسجي الو عمسي اذهو ' ه
 نك رعلا هب ملكت مل ائيش ثدحأ نم ىوقأ اذهف" ه

 .”"مهمالك نم سيل ام ىلع هب اوئيجي نأ نم نسحأ كلذ ناكو"

 بجي اذلو ؛برعلا مالك نم ةطبنتسم ماكحألا هذه نإ :لوقي نأ ديري هنأكو .

 نأ يفكي الف ؛مهمالك سايق نع جرخت الو اهتلمعتسا اى اهلمعتست نأ كيلع

 نأ دبال لب .هتحصب مكحي ىتح ءاطخألا نم اًيلاخ ءانبلا ميلس بيكرتلا نوكي

 يف فرصت لكو اهبيلاسأ رفاني الف هتمس ىلع مالكلا برعلا تداتعا امب نوكي

 اذه نأ ول" :ف ءبرعلا نع عاهسلاو لامعتسالا هيف ملكتمل يعاري نأ بجي ةغللا

 7١5. /7 قباسلا(١)

 .175 /5 قباسلا )

 ه6 75 ؛قباسلا ()

 .اهسفن ةحفصلا ءقباسلا (4)

 ,.؟ 9/4 7" ؛قياسلا(5)

 .44 /" «قباسلا (1)



 دعي |منإ وهف ""هيلإ تفتلي مل هلوقت اهتيبرعب قوثوملا برعلا نكت مل سايقلا

 ””ببرعلا نم الإ كلذ ذخؤي ملو" :لوقي ءاهمالك يف اهئئسو برعلا ةقيرطل

 0لوقتا تنرعلا' انفعو كلما: لكتف ترعلا انغمس اذه لكااو

 اذهو ؟”"لتعملو حيحصلا يف برعلا لاخ هذهف"و ”"هب نوملكتي كلذك'"و

 :هلوقب -اًبلاغ -هيلع قلعي ناك اًهجو دري ناك !نيح

 .*"'مهمالك يف ريظن هل سيلو ؛برعلا هلقت ماذهف" «
 .”"'ىهمالك يفاذهاولمعتسي مل"

 .”"'مالكلا يف لمعتسيال" «

 .””"كلذ مهمالك يناولمعتسي مل" »

 .56 /؟ «قبالا(1)

 779/١ .قباسلا (؟)

 ١ "7/1 ءقباسلا (5)

 7357/1 قئاسلا(2)

 قاب نق «قباسلا (0)

 .3/6"17 قيالا (5)

 ,24 710 /” ءقباسلا (7/)

 .794 /4 «قباسلا (3)

 ,175/5 .«قباسلا (8)

 .؟ 7/5 / .قباسلا(١٠)

 مها 1 الاد



 .”"'برعلا مالك دحب سيل" ٠
 .”"'سانلا مالك هجو سيل" ه

 عامجإ :وه .دحاو ىنعم الإ اه سيل اهظافلأ فالتخا ىلع تارابعلا هذهف

 دحاو ساسأ ىلع الإ موقي ال برعلا مالكل ديعقتلا نأ ىلع يوحنلا سردلا

 "مالكلا" نوكي نأ امإف ءاهمالك ءانب يف برعلا ةقيرط وه ءاعيمج هيلإ نومكتحي
 ناك مث نمو ؛هب دتعم ريغ اهماظن نع اًجراخ دعي نأ امإو ءبرعلا تلاق ام قفو

 " يانا اذه ةاستلاةظئاوتض نم

 .”هرثكأو نفلا اذه لصأ وهف ءنفلا اذه يف ةيوقلا لئالدلا نم عامسلا *

 ظ ."دري ال عامسلا نأل ؛سايقلا لطبي عابسلا *

 .”عابتالا نيعن عامسلا حص اذإ *

 :يسرافلا يلعوبأ لوقي ءلمعتسي الو رطُيو «ضفري عامسلا هب ءيحي الو «سايقلا يف زوجي ام #

 هيف ةزواجم الو اوس ىلإ هنع لدعم الف ةئيه ىلعالإ ظفحي ملو ةينب ىلع الإ ءيشلا عمسي ملاذإف"

 .””همكحو يوحنلا سايقلا ىرجم اذه ىلعف مهنع ظفحي ملو مهنم عمسب ملام هادع ام ىلإ

 )١( «قياسلا "77 854.

 ) )7١.قباسلا ”//10,

 377 ص .يسافلا بيطلا نبال ءحارتقالا يط ضور نم حارشنالا رشن ضيف ()

 .19/4 /5 ليقع نبال هدعاسملاو :71/4 ١/ +374٠ ءينج نبال .فصتنملا (1)

 .9١لا ص «كلام نبال نمي ال امو زمه اييف زجوألا رظنلا (5)

 .؟ ١الاص «تايدادغلا )١(

 2 نا



 اذإ برعلا"ف ""برعلا هب ملكتت مل اًنيش عرشي نأ دحأل" نكي مل مث نمو #

 .”"هوضفر ام لمعتست نأ كل ليبس الف ؛هريغي ءيش نع اونغتسا

 :ليبق نم .تارابع مهتافالخ يف رثك اك
 .كلذ ىلع رثعأ ملو برعلا نيواود نم ةلمج تعبتت دقو *

 .برعلا مالك نم لقن ىلإ جاتحي وهو .لقنلاب تبثي ملاذه *
 .اهمالك يف ريظن هل سيلو .برعلا هلقت مل اذهف *

 .اًسايق زئاج الو .مهمالك يف عومسم ربغ كلذ #

 .برعلا نم ادحأ هلوقي نبل هنأ آلإ هيهتما ده#
 .هتبثن الف .مهناسل يف دوقفم بيكرت وهف *

 ."حومسم زئاج كلذ *

 لك ةياور'" و "اهمالك يف برعلا ةقيرط" :ءارقتسا «ساسأللا اذه ىلعو

 :ةيبرعلا يف '"يوحنلا ركفلا" طويخ تلكشت "يبرعلا ناسللا هيلع ماق ءيش

 اًسرد هيلع اوبقاعت نيذلا ةاحنلا نم يأ اهنع جرخي مل يتلا ةماعلا هسسأ ترولبتو

 2 ل ؛ سعي د ف ال 3 اصفأ احرش()

 ىلا لا ؛عيبرلا يبأ م ؛يجاجزْلا لم حرش 22

 .هرئاظنو .كلذ نم اًريثك يرابنألا تاكربلا يبأل (فاصنإلا) باتك فيعاضت يف ثحابلا دجي (5)

 -ا75-



 وحني نأ هب ديرأ امنإ وحنلا" :هلوقب جارسلا نبا هيلإ حملأ ام اذهو .اًريظنتو
 ءارقتسا نم هيف نومدقتملا هجرختسا ملع وهو .برعلا مالك هملعت اذإ ملكتملا

 قغللا هذبب نوئدتبملا هدصق يذلا ضرغلا ىلع هنم اوفقو ىتح برعلا مالك

 ام لعف نأو ءبصن هب لوعفملاو ءعفر لعافلا نأ :ملعاف برعلا مالك ءارقتسابف

 .”"'عابو ماق :مهوق نم هنيع بلقت واو وأ ءاي :هنيع

 نر حت لن

 لوبقل ةقيقد لوصأ ىلع اًينبم ناك -يوحنلا ركفلا يف -ءارقتسالا اذه نأ ىلع

 ةهج نم اهنع ةغللا لقن لبقي يتلا لئابقللو .ةهج نم ةلوقنملا ةيوغللا ةداملا

 :يلي اميف اهلامجإ نكمي لوصألا هذهو ,ىرخأ
 تاقتنلا ةاورلا نم ةغللا ذخؤت اهنإ"ف ةياور وأ اًهايس ةغللا مهنع ذخؤت نم ديدحت :اّلوأ

 رتخآ عضوم ىفو ؛”سراف نبا لوقي |( ."نونظملا ىقتيو «ةنامألاو قدصلا يوذ

 .””ةلادعلاو قدصلاو ةقثلاو ةنامألا لهأ مولعلا نم اهريغو ةغللا ذخأ رحتيلف" :لوقي

 :ت) يرابنألا تاكربلا وبأ هحضوي يوارلا يف ةلادعلا طرش نييوغللا رارقإو

 ءاّدبع وأ ناك اًرح ةأرما وأ ناك الجر الدع ةغللا لقان نوكي نأ" :هلوقب (ه 517

 طرتشاف «هليوأتو هريسفت ةفرعم اب نأل 5 يبنلا نع ثيدحلا لقان يف طرتشي ابك

 ."ةرىذ «جارسلا نبال .لوصألا(١)

 .5؟ ص «يبحاصلا عرف

 5١ ص ءقباسلا )

 اا



 ةغللا لقان ناك نإف هلكش نم ةليضفلا يف نكت مل نإو .هلقن يف طرتشا ام اهلقن يف

 .""هلقن لبقي ل اقساف

 لقن" :نإ هلوقب «ةاحنلا اًهتم ,ديع دمحم .د هيلإ بهذ ام در ىلإ ينعفدي اذهو

 يذلا وه هوروص يذلا نأل ؛مهنع درو اميف ةاورلا هروص امك نكي مل ةغللا

 ىنو "كلذ ريغ تناكف رمألا ةقيقح امأ ءمهنع سانلا هروصتي نأ ىلع اوصرح

 ءاش امك تءاج ةساردلا يف تمدختسا يتلا ةغللا ةدام ضعب" :لوقي رخآ عضؤم

 ”"بارعإلاو ءارعشلا نم نوقطانلا اهلمعتسا !ى ال نوكت نأ ةاحنلاو ةاورلا امل

 نم مهنم عقوتي اب اوفتكي مل" :مهنإ -ةاحنلا (ًهتم -هلوقب هررقي ام ىلإ يهتتيو

 وأ ةعنصلاب -اًنايحأ -كلذ يف اولخدت دق لب ءطقف اهتساردو ةيورملا ةداملا قيقحت

 نع اهفيرحتو صوصنلا بيرختب -ىرخأ اًنايحأ -و ءاهديجي نم دنع اهبلط
 اذهو دعاوقلا ىضتقم ىلع اهيف هوجولا ضارتفاب -- اًنايحأ -و ءاهيف ةياورلا رهاظ

 ."”'هليصفتو هتلمج يف قيفوتلا هبناج دق كلسم

 هتلمج يف قيفوتلا هبناج يذلا وه ءديع دمحم .د هيلإ بهذ ام نإ لب :لوقأ

 ةيملعلا مهتهازن يف انعطو نييوغللاو ةاحنلل اًيقالخأ اًماهتأ دعي ال هنإف !!هليصفتو

 .7 6 ص .ةلدألا عمل(١)

 .؟0 ص «ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا (؟)

 77 به قئاسلا(5)

 .؟77 ١ ص ءقيالا(5)

 سس 7 1 4 د



 فسعت ءاهتم اطينتسم ال ؛ةغللا ىلع اضورفم ءانب وحنلا هعم ادب لب .بسحف

 مامت .د ل عبات اذه يف ؤهو «ةغللا عقاو نع نيربدم هماكحأ ضعب عضو يف ةاحنلا

 -نايحألا ضعب يف -اونوكي ل" :مهنأب نييوغللاو ةاورلا اًمصاو هلوق يف ناسح

 قفاو ام بارعألا مالك نم نوذخأي ةاورلا ناك دقف تاهبشلا ىوتسم قوف
 ال وأ نييوغللا عفتي الو ةرضاحلا يف سانلا هب بجعي ال ام هنم نوكرتيو !!مهفده

 ةحصلا نم هل بيصن ال مالك اذه لكو "”دعاوق نم هودعق امع هدعبل هب نولفحي

 مهنيناوق ىلإ هجوي نأ نكمي اب مات يعو ىلع لئاوألا ةاحنلاو نويوغللا ناك دقف

 قيثوت يف نيثدحملا هبشي اًجهنم مهسفنأل اوذختاف داقتنا نم ءارقتسالا ىلع ةينبملا

 :اهمهأ ءرومأ لالخ نم كلذو ,"ةدعاقلا ةحصل اًنامض اهدقنو صوصتلا

 ثحبلاب لغتشملا ةءارب ىلع ةلالدلل لمعتسي حلطصم :وهو ققنلا وأ فيقرر -أ

 ةبيرلا ةرئاد يف عقي امم هباش اموأ ءعضولا وأ ؛طلخلا وأ ؛لقتلا يف بذكلا نم يوغللا

 اندجوف "ليدعتلاو حرجلا" حلطصمب ثيدحلا ءاملع دنع فرعي ام وهو .كشلاو

 :وحن نم ةيبرعلا ءاملع ةقاثو ىلع لدت ظافلأب رمغت ةيبدألاو ةيوغللا تاقبطلا بتك

 .""' حيحصتلاو طبضلا يف ةياغ .ظفحلا ديج «ةياورلا عساو" -

 )١( ص :ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللا 87.

 ,يدامح يراض دمحم .د «ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو فيرشلا يوبنلا ثيدحلا :رظني (؟)

 ا ١91- ص «يؤغللا يورملا قيثوت يف ثيدحلا رثأ :ثحبم

 .7” 7 7/ ص «ىديبزلل ءنييوغللا تاقبط (؟)

 ه7 14ج



 ,”ةباردلا ريس .ةياورلا ليج .مهغلا عساو .ملعلا ريزغ" _-

 ا 0 فش ناك'' أ

 م17 ياورلا كوقم ققف وهل" اة

 ا وحن او .ةغللاو .ثيدحلا ُْق ةقثأ

 .”"'ةرصبلا يف بارعألا عمس .مهتم ريغ ةقث" - سعب عي, 7

 هتيبرعو هتمالسو يوارلا ةحاصفو عومسملا ةقاثو ىلع ةيبرعلا ءاملع صن اك

 باي" :هلوقب هنونع هصئاصخ يف اًباب ينج نبا درفأ دقو .هنع مهئاضرو هل مهوبقو

 .”برعلا نع لقنلا يف مهقدص هيف تبثأ "ةلمحلاو ةاورلا ةقثو «ةلقنلا قدص يف

 سويوبيس باتك ةصاخو -ىلوألا ةيوحنلاو ةيوغللا رداصملا يف اندجو مث نمو

 :وحن نم تارابع

 . هب قثوي نمب لوقي نم. برعلا نم انعمس" -

 ."هتيبرعب قثوي نمت انعمس" -

 )١( ءيطويسلل ؛ةاعولا ةيغب ١١١/١.

 ) )1عام .يرابنألا تاكريلا يبأل .ءابلألا ةهزن

 )*( ص «يناريسلل .نييوحنلا رابخأ 67.

 ) )4.(يلؤدلا دوسألا وبأ) ةمجرت يف .ركاسع نبال ءقشمد خيرات 181/55.

 ظ .5117/7؟ «يطفغقلل .ةاورلا هانإ(5)

 ) )5ءصئاصنخخلا 7/ 0-7917 777,

 عاب



 ."مهتيبرعب قثوي برعلا نم اًسان نأ دروو" -

 ."'مهتيبرع ىضرت برعلا نم موق لاق" -
 "ءاحصفلا برعلا انعمس'' -

 ."'هتيبرعب قثوي نمت «برعلا نم عمس'' -

 ."'برعلا هاوفأ نم تيبلا اذه عمس'' -

 ."'هتيبرعب اًقوثوم اًيبرع انعمس " -

 ."برعلا نع هتياورو :هملعي قثن نم عيمج لوق اذه" -

 1 "برعلا نم اهعمس هنأ معزي هب قثوي نممو ,برعلا نم تعمس ججح هذه" 3

 اا لا .©"نرسمانلا حصفأ نم يبارعأ اذكه هاندشنأو " -

 ةغللا هذه ةمدنل مهنايح اوفرص نيذلا بدألاو ةغللا لهأ نم ءاملعلا ناك" اذكهو

 ةلوبقملا ةياورلا نوفصي (ثيداحلاو نآرقلا) نيلْضْألا صوصنب لثمتملا نيدلا عفادب ةيبرعلا

 .""'حاضتفالاو درلا ملاعم ةددحم ةد ودرما ةياورلا درفنت مث نمو ءاهوبق ملاعم نوددحيو

 .داسفالاو ثبعلا نع اهتتايصو ةغللا ظفح يف ريبك رثأ هل ناك دقو دانسإلا -ب

 دسفلو سيلدتلاو بذكلاب ةبوشم تءاجلو .ةغللا تصلخ امل" دانسإلا الولو

 ."'”' هيلع ينب امو ملعلا اذه

 قلو و1 لا لالا معو لو ل4 اال ك1 5 ىلا ها ١/ هباتكلا :رظني )١(

 ,.ة ق4 قدا لل كام ا 01/ /"ر ندا للام لاا

 .7 7ص ؛ةيوحنلاو ةيوغللا ثاساردلا يف هرثأو فيرشلا يوبنلا ثيدحلا (؟)

11, 



 دانسإلا سأر ناكو .يرجهلا يناثلا نرقلا يف ةيوغللا ةياورلا يف دانسإلا ئئدتبا دقو

 تناكف (ه58١ :تا) ةيوارلا دامحو (ه134 :ت) ءالعلا نب ورمع ويأ يوغللا

 يف داتسإلا ىلع ثعب ام نأ" تأر امدعب اهيلإ دنست يتلا يه هذه تلت يتلا ةقبطلا

 يف ةعنصلاو «رابخألا يف ديزتلاو .ةغللا لاعتتا :نم بدألا يف ققحت دق ثيدحلا

 نمو «ةلادعلا طرشل ةجيتن ةيوغللا ةياورلا لوبق يف دانسإلا طرش ناك دقو "”"رعشلا

 .لقنلا لوبق يف طرش ةلادعلا نآل" ؛دنسلا .عاطقنا ةياورلا در بابسأ نم ناك مث

 ."”"هتلادع فرعي ال ركذي مل نم نإف ةلادعلاب لهجلا بجوي لقنلا دنس عاطقناو

 ناك لب .ةدحاو ةعفد يداوبلا ىلإ مهلاحترا وأ ةاورلا نم مهعامس نكي ملق .عامسلا عباتت -ِ

 باتك نأ كلذ قدصي .يرهوج وأ يرذج فالتخا ليجست ريغ نم ةعباتتم لحارم ىلع

 ئيش ةرخأتلل لايجألا ربغت م ةيبرعلا دعاوقل لماش عضو لوأ" :ناك (ه٠1 :ت) هيوييس

 .*”'هبلاوقو ةروص نم تريغوأ يحاونلا فلتخم اًعيسوت هتعسو نإو هدعاوقو هسسأ نم

 عم تأدب نييفوكلا دوهجف ؛ءارقتسالا ةياهن لثمي ال هيوبيس باتك نأ ىلع

 :ت) يئاسكلاو (ه١١!/5 :ت) دمحأ نب ليلخلا نيب ةثداحم تراد دقف هروهظ

 زاحملا يداوب نم" برعلا َةْعل يف هملع ذخأ هنأ اهيف ليلخلا هملعأ (ه 8

 )١( .يعفارلا قداص ىفطصم ؛برعلا بادآ خيرات 4/1 .

 ) )1.قباسلا ١/791.

 .١؟8 ١/ ص «يطويسلا ؛رهزملا (*)

 ٠ 0- 2١ ص «كف لاهوي .ةيبرعلا (5)

 هس 79582



 ةئينق ةرشع سمخ دفنيو يداوبلا ىلإ لحري نأ يئاسكلا كلذ عفدف «ةماهتو دجنو

  ”"ظفح ام ىوس برعلا نع ةباتكلا يف ربح
 رابكلا ةمئألا ىلع '"-يحجارلا هدبع .د لوقي امك -ةقيرطلا هذه رصتقت لو

 كلذ يف ينج نبا لثميو .عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف ترمتسا لب «يناثلا نرقلا يف

 ةلواحمو ةغللاب نيملكتملا برعلاب رشابم لاصتا هل ناك ذإ ؛ءاًحضاو اهاجتا

 ةحيحص لمجلا هذهأ نايبل -ةيناث ةرم -مهيلإ اًسأر هاجتالا مث دعاوق صالختسا

 :لاقف ءيرجشلا هللادبع يبأل هتالاؤس نع هيوري ام كلذ نم «ةئطخم مأ

 :تلق ,"نيكاكد' :لاقف ؟'"اناكد" عمجت فيك :هل تلقف :اًموي هتلأسو"

 :"سيطارق" :لاق ؟'"اًساطرقف" :تلق 2"نيحارس" :لاق ؟'"اًناحرسف"

 :اًضيأ -تلق اله :هل تلقف «'"نوناثع" :لاق ؟'نايثعف" :تلق

 !؟هتغل نم سيل اهب ملكتي اًناسنإ تيأرأ ؟"نيمانع" شيأ :لاق ؟"نيماثع"

 .هللا دبع ابأ ءيرجشلا ةرم تلأس" :اًضيأ -لوقيو .”'اًدبأ اهوقأ ال هللاو

 فيك :امه تلقف ءانصغ همسا ناكو ؛ةحاصفلا يف هنود هل مع نبا هعمو

 ,"ءاديوس'' :الاق .'"'ءادوسف" :تلق ."ءاريمح" :الاقف "ءارمح" نارقحت

 "ءابلع" كلذ يف تسسد مث .باوصلاب ناتيجي اههو ءافرحأ كلذ نم تيلاوو

 )١( «عابلألا ةهزن 88.

 ) )5غ ص .ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا :رظني 28.

 )*( ءصئاصخلا 7147/1

 ب 55#ءاد



 عجارت .ءابلا حتفب مه املذ .يرحشلا هعبتو "ءابيلع" :نصغ لاقف

 .”"َيبيلع ؛هآ :لاق مث .روعذملاك

 مهوي سوملم يرهوج ريغتب وأ ةيديعقت جئاتنب دحأ تأي مل كلذ عمو

 نمو «ديع دمحم .د ىري امك ةغللا يف -مهئاوهأ قفو -ةاحنلا وأ ةاورلا فرصت

 ! !ناسح مامت .د انذاتسأ هلبق

 نأ نم -قحب -نيرصاعملا نيئحابلا ضعب هيلإ بهذ ام ررقأ يننإف مث نمو

 اوعمسو يداوبلا ىلإ مهضعب لحترا تاقثلا نم لئاوألا وحنلاو ةغللا ءاملع ةماع"

 ثالثلا قارعلا رضاوح يف ةاورلا بارعألا مهضعب يقلو بارعألا ءاحصف نم

 "'يوغللا يوارلا"ب ىمسي اهب اودوزت مهأ ينعي ام (دادغب -ةفوكلا -ةرصبلا)

 دعاوقلا نعو مهسفنأ نع اودعبأ اذهبو .رضاوحلا يف هب ءاقتلالا وأ هيلإ لاحترالاب

 .”" لقت ملام برعلا ليوقت وأ لاحتنالا وأ عضولا ةهبش مهعامس ىلع اهونب ىتلا

 ةلوبقم ريغ ةفلاخت دعي -كانه وأ انه نم ةياور ىلع ءانب -ةقثلا هذهل راكنإ يأو

هب قلعتلا ثحابل يغبني ال ةفرحنم ةذاش تاياور ىلع ءاكتا دعي امك ةرريم الو
 وأ ا

 ."اًريبك اًرش لمح ءاملعلا ذاش لمح نم" نإف ؟ءاطومحمب دادتعالا

 .؟517/7؟ .قباسلا )١(

 )١( ص .خلملا سيخ نسح .د ؛يرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلا 48.

 ملع يف ةيافكلا .هباتك يف ىدادغبلا بيطخلا ةدوقأ (هاق 7 عل :ةيلغ ىبأ نب ميهاربإ مالك نم (9)

 ل ص .ءارقلا تاقبط يف يرزجلا نباو ء«١ 5١ ص .ةياورلا

-5751- 



 0# #ا #

 ىوتسملا ديدحت :مهءارقتسا ةاحنلا اهيلع ىنب يتلا لوصألا هذه يناثو :اًينا

 ملف .ىحصفلا ةيبرعلا نيودت مهدصق لالخ نم عومسملا هنم راتخي يذلا يوغللا

 ةئيبلا يف ةيوغللا رهاوظلا لك رصح يوحنلا سردلا لاجم يف ةاحنلا فده نكي

 داسف نم اهيلع ىشخي ناك ةدحاو ةغلل دعاوق عضو ىلإ نوفدبي اوناك لب «ةيبرعلا

 مالكو «يلهاجلا رعشلاو ءميركلا نآرقلا :ةغل يه .نحللا راشتناو «ةنسلألا

 يتلا "ةيبدألا ةغللا" ب فرعي ام اذهو .يداعلا مالكلا ةغل نود درطملا برعلا

 فالتخا ىلع برعلل ةعماجلا ىحصفلا ةيبرعلا لثمت اهمأ لئاوألا نويوغللا ىأر

 .ةيبرعلا ةريزجلا لخخاد مهانكس نكامأ دعابتو «مهلئابق

 انف دن

 امت ءادتبا عومسملل (جاجتحالا روصعب فرعي ام وهو) ينمزلا راطإلا ديدحت :اًثلاث

 ءاهتناو «نامزلا نم نينرق وحنب مالسإلا نم ميدقلا ةيلهاجلا دهع نم فرع

 هنإف ةيدابلا لهأل ةبستلاب امأ ءراصمألا لهأل ةبسنلاب يرجهلا يناثلا نرقلاب

 «ليقع نب ةرامع مالكب نوجتحي اوناك دقف «ةعبارلا ةثاملا ةيابن ىلإ مهمالكب جتحي

 "منكرا وقتال ني رقلا :بارعأ نيمات ف رضاخ عضو :ىرمستلا ها دبع ىو

 :"'يه ةعبرأ تاقبط يف ءارعشلا اولعج دقف «ينمزلا رايعملا اذه ىلإ رظنلابو

 )١( ؛ناولحلا ري دمحم .د«يبرعلا وحنلا لوصأو هلا" ص ءلبج نسح .د .ةغللا يف رعشلاب جاجعتحالا :رظني ص١ .
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 :نييلهاشلا ءارعيشلا ةقبط:قرأللا ةعطلا

 .نيمرضخملا ءارعشلا ةقبط :ةيناثلا ةقبطلا

 .(شا٠6 :ت) ةيز نب ميقارإ !هيهرلاو .نييمالسإلا ةقبط :ةثلاثلا ةقمطلا

 حصي ال نم ثدحملاو دلوملاو" .نيدّلوملا ءارعشلا ةقبط :ةعبارلا ةقبطلا

 :ت) درب نب راشب ءمهلوأو .نيتثمللا رصع دعب ءاج نم وهو .همالكب داهشتسالا

 .””يبنتملاو ,نايئاطلا يرتحبلاو مامت وبأ مهنمو .ساون وبأو (ه07١

 نييمالسإلاب جاجتحالا امأ ءاًمساو ناك نيمرضخملاو نييلهاجلاب جاجتحالاو

 ىلع .”مهتئطخت ىلع أرجتو مهنع ضرعأ دق نييوغللا ضعب ناك نإو ءرثك دقف

 .' هغللا يف نيدلوملاو نيثدحملا مالككب جاجتحالا مدع ىلع دقعني عامجإلا نأ نيح

 ةيبرعلا ةمئآ ىشسا دقف (هه74 :ت) يرشخمزلا الإ كلذ يف فلاخي ملو

 :مهتاياورب قوثولاك مهمالكب قوثولا نأل ؛مه جاجتحالا مدع نم نيثدحملا

در دقو «”هيوري ام ةلزنمب هلوقي ام لعجيف
 .”ب اذه هلوق هيلع 

 .؟91/7 يدادغبلا ءبيبللا ينغم تايبأ حرش )١(

ا ناكف :ةثلاثلا ةقبطلا ءارعش ضعبب حاجتحالا نزوجي ال نييوغللا ضعب ناك (؟)
 جتحي ال -الثم يعمصأل

 .؟ 1٠ /1 رهزملا "ةجحب سيل ءلصوم ا لهأ نم يناكمّرُج تيمكلا” :هنع لوقي ناكو «تيمكلا رعشب

 . 6 ص ءرودق دمحأ .د .ةيبرعلا ةغللا هقف ىلإ لخدملا :طيالو

 517/1 فاشكلا لقيا(

 . 1١« !1١1 ١ص «ءحارشنالا رشن ضيف :رظني (5)
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 ذخأ مكو «قيرطلا اذبم نيثدحملا رعش نم عقو ام لكب حمتحال محتف ول بابلا اذه نأ -

 .مهونتلو «عضاوم نم !يبارضأو "يبنجملا"و "مات يبأ" ىلع نويوغللاو ةاحنلا

 هلاق ام حص ولو ءالدع ناك اذإ هلقني ام نود هب قطني امف لهاستي دق ناسنإلا نأو - ٠

 .كلذك سيلو «ةلادعلاو بدألا عمج نمث هريغو ؛'"يريرحلا" لوقب داهشتسالا زال

 عاضوألاب ةطاحإلاو ةياردلا ىلع لوقلا ىنبمو ءطبضلاو قوثولا ىلع ةياورلإ ىنبم نأو -

 ام نوكي نأ بجي نيأ نمف ءناثلا همزلتسي ال لوألا يف ناقتإلاو ةيوغللا نيناوقلاو

 !؟وه هلوقي ام ةلزنمب مهل عتسا نم اذوخأم وأ هب قثوي نم اًعومسم هرعش يف هلمعتسا

 يوحنلا ركفلا رظن نأ هب جتحملا عومسملل ينمزلا ديدحتلا اذه ىلع بترت دقو

 نامزأ تلت يتلا ةيبرعلا صوصنلا يف يرجت اهودجو ةرياغم ةيوحن ةرهاظ لك ىلإ"
 مهضعب اهيلإ فقوت اذإف ءادتبا أطخلاب مكحلا ةهج «ةهجلا هذه نم جاجتحالا

 اهنأ ىلع رهاوظلا هذه لوبق امأ ءلبسلا ىدحإ اهليوأت ىلإ اودجو اذإ ليوأتلابف
 ."”"ةتبلأ ضفر لب .دعبتسا دقف ءريسفتلاب اهوانتو اهدصرو «ةيعقاو ةيوغل عاضوأ

 هيا ةخ

 ذخألا رثك دقف برعلا نم مهمالكب جتحي نمل يناكملا راطإلا ديدحت :اًعبار

 نأ ىلع ءانب ءاهيقرشو ةريزجلا طسو يف تشاع يتلا لئابقلا ةعومجم نع

 يف مهتلزعب وأ «ماوقألا نم مهريغب طالتخالا ةلق نم برعلل تتأت ةقيلسلا

 يتلا لاصنلاب تلماكتو تدرطاو توتساو" ةغللا ممل تداقناف مهتريزج

 )١( ص ءىسوملا داهن .د «يرعلا وحتلا ةيرظنو ةيوحنلا ةرهاظلا لاوحأ يف رئاصب «ةروريصلاو ةروصلا ١8 .
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 .”"'ممألا عيمج نم ءاطلخلا دصقل ةريخلا كلت ىفو ةريزجلا كلت يف اط تعمتجا

 ام ضفرو ؛مهتغل دسفت مل نيذلا نم لوبقلا :كلذ يف ةاحنلا رايعم ناك دقو

 .مهتغل تدسف نم هب يتأي

 مهارن اذلو" ؛احيصف نويوغللا هدع يذلا ىوتسملا ::انه ةغللاب دارملاو

 اهولبق يتلا نم ةنيعم لئابق ىدل تفرع يتلا ةمومذملا تاجهللا ضعي نوحرطي

 -كلذ لجألو ؛ةكرتشملا ىحصفلا سيياقم فلاخت ابهنأل ؛ىحصفلا لينك

 ةدمتعملا لئابقلا نم نكي مل نإو .هتغفل تملس نمع نوذخأي مهانيأر -اًضيأ

 ””لئابقلا كلت نم ناك نإو .مهريياعم قفو هتغل ملست مل نم مالك نوحرطيو

 ؛ةنيجهلا ةغللا مهفي يذلا يبارعألا -نوضفريو نوفيزي -نوجرهبي اوناك اذهلو

 .7""نايبلا صقنتو ةغللا دسفت يتلا رادلا يف هتماقإ لوط ىلع لدي كلذ نا"

 ين باب" :ناونعب -هصئاصخ يف -ينج نبا هركذ ام هدكؤي قيقد مالك اذهو

 :هيف لاق "ربولا لهأ نع ذخأ امك (رضحلا) ندملا لهأ نع ذخألا كرت

 داسفلاو لالتخالا نم ردملا لهأو «:ةرضاحلا تاغلل ضرع ام كلذ عانتما ةلعو" .

 داسفلا نم ءيش ضرتعي ملو مهتحاصف ىلع نوقاب ةنيدم لهأ نأ ملع ولو .لطخلاو

 ام ربولا لهأ ين اشف ؤل كلذكو .ربولا لهأ نع ذخؤي امك مهنع ذخألا بجول مهتغلل

 . 1 “م١ .ظحاجلل .نيتلاو نائا(١)

 . اة .ةيب رعلا ةغللا هقف ىلإ لخدملا (؟)

 157/١. ءظحاجلل ؛نييتلاو نايبلا (*)
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 .اهراشتناو ةحاصفلا ةداع ضائقتتناو اهلابخو ةنسلألا بارطضا نم ندملا لهأ ةغل ين عاش .

 .””''اذه انتقو يف لمعلا كلذ ىلعو .اهنم دري ام يقلت كرتو أهتغل ضفر بجول

 اوناك يتلا ةليبقلا نع رظنلا فرصب حاحقألا برعلا نع حيصفلا وه رايعملاف

 .كاذنآ ةيبرعلا هيلع تناك ام عم قاستالاو ةحاصفلا يع ةياغلاو ءاهيلإ نومتني ظ

 قلع خ2

 :اهيلإ هيبنتلا ردجي رومأ انهو

 :لوألا رمألا

 دقو ءودبلا ةغل ىلع ءارقتسالا رصقب زيمتي ميدقلا يوحنلا ركفلا نأ رهتشا دقف

 اًئيدحو اريدق يوحنلا ركفلل نيرظنملا ءاملعلا تافلؤم يف يرظنلا روصتلا اذه لقتنا
 رصن ىبأ نع (ه١41 :ت) يطويسلا هاور صن ةمثف «تاملسملا نم حبصأ ىتح

 .يوحنلاو يوغللا ءارقتسالا اهلمش يتلا لئابقلا نايبت يف (ه 774 :ت) يبارافلا

 :””فورحلاو ظافلألا'"ب ىمسملا هباتك لوأ يف «يبارافلا رصن وبأ لاق" :هيف لاق

 دنع ناسللا ىلع اهلهسأو ؛ظافلألا نم حصفألل ءاقتنا برعلا دوجأ شيرق تناك

 ةغللا تلقن مهنع نيذلاو .سفنلا يف امع ةنابإ اهنيبأو اًعومسم اهنسحأو قطنلا

 سبق :مه .برعلا لئابق نيب نم يبرعلا ناسللا لخأ مهنعو ؛يدتقا مهو ةيبرعلا

 .ةر“ ؛«صئاصخلا و30(

 يبارافلا نأ ىلع ."فورحلا" :مساب عبط «هيلإ راشملا صنلا هيف دجو يذلا ؛عوبطملا يبارافلا باتك (؟)

 .ملعأ هللاو ءاهنيب طلخ يطويسلا نأ نظأو :"قطنملا يف ةلمعتسملا ظافلألا" :ىمسي رخخآ باتك هل
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 لكتا مهيلعو .همظعمو ذخأ ام رثكأ لخأ مهنع نيذلا مه ءالؤه نإف .دسأو ميمتو

 ملو نييئاطلا ضعبو ةنانك ضعبو .ليذه مث .فيرصتلاو بارعإلا فو بيرغلا يف

 الو .طق يرضح نع ذخؤي مل هنإف ةلمجلابو .مهلئابق رئاس نم مهريغ نع ذخؤي
 نيذلا ممألا رئاس رواجت يتلا مهدالب فارطأ نكسي ناك نمت يداوبلا ناكس نع

 رصم لهأل نيرواجم اوناك مهنإف ؛ماذج نم الو .منخل نم ال ذخؤي مل هنإف .مفوح

 لهأل نيرواجم اوناك مهنإف ؛دايإ نم الو .ناسغ نم الو .,ةعاضق نم الو .طبقلاو

 ؛رمثلاو بلغت نم الو «ةيبرعلا ريغب مهتالص يف نوءرقي ىراصن مهرثكأو ماشلا

 طبنلل نيرواجم اوناك مهمأل ؛ركب نم الو .نانويلل نيرواجم ةريزجلاب اوناك مهمإف
 .سرفلاو دنهلل نيطلاخم .نيرحبلا ناكس اوناك مهأل ؛سيقلادبع نم الو ءسرفلاو

 مهتطلاخمل ؛اًلصأ ؛نميلا لهأ نم الو ءسرفلاو دنهلل مهتطلاخمل ؛نامع دزأ نم الو

 نم الو .ةماهيلا ناكسو «ةفينح ىنب نم الو .مهيف ةشبحلا ةدالولو ؛ةشبحلاو دنهلل

 ةرضاح نم الو .مهدنع نيميقملا ممألا راجت مهتطلاخمل ؛فئاطلا ناكسو فيقث

 اوطلاخ دق برعلا ةغل نولقني اوءدتبا نيح مهوفداص ةغللا اولقن نيذلا نأل ؛زاجحلا

 ." ...مهتنسلأ تدسفو .ممألا نم مهريغ

 نيس لا ل كيا نوح سلا تنشد

 .(فورحلا) يبارافلا باتك يف صنلا ةقيقحل يطوبسلا هلقن ام ةقباطم ىدم :امهوأ

 .ةغللا ءارقتسا يف ةركبملا ةيوحنلاو ةيوغللا رداصملا جهنمل صنلا ةقباطم ىدم :!ههيناث

 ,7094 -27 اص .حارشنالا رشن ضفيف ()
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 :لوقأف

 (حارتقالا) يف يطويسلا هدروأ امك يبارافلا نصن نيب اًيقد اًفالتخا كانه نإ :الوأ

 هسفن يطويسلاو (فورحلا) باتك وهو «سيئرلا هردصم يف هسفن صنلا نيبو

 (هال 40 :ت) نايح ىبأ نع هلقن لب ؛ةرشابم يبارافلا نع صنلا ذخأي مل هنأب حرص

 هباش دق لقنلا نع لقنلاو «لقنلا نيب صنلا نأ ودبي ام ىلعو «"ليهستلا حرش يف

 .ءاوس دح ىلع نايح يبأ نم مأ يطويسلا نم ءاوس تاطابنتساو تادايز

 رسفي ةيرظن حضوي (فورحلا) هباتك يف يبارافلا صن هيف درو يذلا قايسلاف

 ذخؤت نأ نكمي نم ددحي يهتني نأ دعبو «ةغللا يف أطخلا ثودح يبارافلا اهيف

 دنع هب اوماق لئاوألا برعلا ءاملعلا نأ ىري اهب همالك ىلع نهربي مث .ةغللا هنع

 ظ ظ :لوقيف ءاهديعقتو ةغللا مهنيودت

 ناكس مهيف نإف ءايشألا هذه يف برعلا رمأ تلمأت ىتم كلذ نيبتت تنأو"

 ىلإ نيعست ةنس نم كلذب اولغاشت ام رثكأو ءراصمألا ناكس مهيفو «يراربلا

 نم ةرصبلاو ةفوكلا لهأ :راصمألا نيب نم مهنم كلذ ىلوت يذلا ناكو «نيتئام

 نود مهنم يراربلا ناكس نم اهنم حيصفلاو مهتغل اوملعتف .قارعلا ضرأ

 اًمحوت مهدشأ نمو .مهدالب طساوأ يف ناك نم يراربلا ناكس نم مث ءرضحلا

 نإف ؟ليذه مث عئطو كنسأو ميمو سيق .مهو ءادايقناو اًناعذإ مهدعيأو «ءانجحو

 اكاوهو -اًضيأ -نايح نا .ةاحنلا ةركاذت ْق صنلا تدجحو دقو 25 ؟؟دص ءقباسلا :رظني 20غ(

 .ريسي فالتخا عم ءيطويسلا هدروأ
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 :ءيش مهنع دخؤي ملف نوقابلاو .برعلا ناسل مهنع لقن نم مظعم مه ءالؤه

 ةعرس ىلع نيعوبطملا ممألا نم مهريغل نيطلاخت مهدالب فارطأ يف اوناك مهنأل

 سرفلا دنشلاو ةشبحلا نم مهب ةقبطملا ممألا رئاس ظافلأل مهتتسلأ دايقنا

 رصم لهأو ماشلا لهأو نيينايرسلاو

 :طاقنلا نم ددعب جرخن صنلا اذه يف رظنلا ماعنإبو

 ءافصب -هرظن ةهجو نم -تفصتا يتلا لئابقلا ددع نأ دعب يباراغلا نأ ()

 مظعم ءالؤه نإف" :لاق (ليذه مث :عىطو .دسأو ميمو ءسيق) مهو «ةغللا

 نم مهريغ كانه نأ ىلع لدي (مظعم) هلوقو "برعلا ناسل هنع لقن نم

 ملف نوقابلاو" دعب هلوق نوكي مث نمو -اضي -مهنع ةغللا تذخأ لئابقلا

 نجل

 يف ناك الإو .مهريغل ةبسنلاب ريبك وأ لاب وذ ءيش :هانعم "ءىش مهنع ذخؤي

 .هيف عقي رصن يبأك ميكح ةفسلفلل خيشب أبرن «عفادت همالك

 ناك نإو -اًضيأ -ةغللا هنع ذخأ -حضتا اك -سمخلا لكلا ادعام نأ (ب)

 مروعا بيوح يناس تاب ركذو ءاّدج ةليلق ةجردب

 .لئابقلا كلت ءامسأ دعي ىأ انل نقدم

 .يباراغلا صن يف عسوتف (اًعم امهالك وأ ؛نايح وبأ وأ) يطويسلا عوطت (ج)

 مث ئطو دسأو ميمتو سيق :يه يبارافلا دنع ةدمتعملا لتابقلا تناك اذإف
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 مث دسأو ميمو سيق ؛تسس يطويسلا صن يف يهف «لئابق سمخ «ليذه
 نييئاطلا ضعبو ةنانك ضعبو ليذه

 ددع دق يطويسلا نإف ءاهنع ذخألا لق يتلا لئابقلا ءامسأ ىلع صني مل يبارافلا ناك اذإو (د)

 اًجردم يبارافلا صن يف هلك كلذ الخدم ءطق اهنع ذخؤي مل هنأ اًنييم لئابقلا كلت ءامسأ

 ."اذبأ عصي ال يطويسلا نم بيجع طيلخت وهو هيلإ تلصو دق هتعانق تناكام

 .د اهب ماق يتلا هيوبيس باتك يف ةيوحنلا ةيفارغجلا ةساردلا يف رظانلا نإ :اًيناث

 سراهفلا يف كلذكو ."”"'هيوبيس باتك يف رعشلا دهاوش" هباتك يف ةعمج دلاخ

 هاش ل نك ل ةعييدتي تب دق هيويس بناتك نأ ةلردي بالا ةيرعلا
 الضف ةجهل ىلع ةجهط لضفي نأ وأ ةنيعم ةجط يوغللا ديعقتلا يف دمتعي نأ

 ةقد مدع هناا تاس اًددحم اًددع دمتعا دق نوكي نأ نع

 مم هنإف .ةلمحلاب هو" :هلوقب «يبارافلا صن لإ هفاضأ امم هجاتنتسا يف يطويسلا

 فارطأ نكسي ناك نمم يداوبلا ناكس نع الو .طق يرضح نع ذخؤي

 نم الو .مخل نمل خوي ل هنإف .مهوح نيذلا ممألا رئاس رواجت يتلا مهدالب

 ظ .خلإ ''...ماذج

 )١( .حارشنالا ضيف باتك ققم نأ بيجعلاو ؛يأيس اى (حارتقالا) هباتك يف هتاطيلخت رثكأ امو :7

 فوردلا -ةلاسر رظنا" :هلوقب يطويسلا مالك يف لوقنلا يبارافلا صنت ىلع قلع .لاجف دومحم

 )١49 -1١45(". ص .ءضيفلا شماه :رظني ءنيصنلا نيب نيبلا فالتخالا ىلإ هينتي نأ نود 57 0.
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 ةيوغللا رداصملا انلمأت اذإ اننأل ؛يملعلا ساسألا اهصقني تاييمعتلا هذهف

 اننإف -نيفلاخلا رئاس هدعب نمو -هيوبيس باتك اهسأر ىلعو .ةركبملا 5006

 رظنلا ةداعإ لعجي امم يطويسلا اهركذ يتلا ةيطمنلا ةروصلا هذه فلاخت اهنأ دجن

 اًرمأ ةيوغللاو ةيوحنلا تاساردلل ةيسيسأتلا ةرتفلا نع ةيديلقتلا ةلوقملا كلت يف

 :ركذد دف ناد

 زاجحلا لهأ نع ذخأ دقف ؛حيحص ريغ اذهو "طق يرضح نع ذخؤي مل هنأ" »

 ءةكم ءارعش نم ريبك ددعب هيوبيس دهشتسا دقو «ةيدابلا لهأ نع ذخأ امك
 مهو) زاجحلا ةغل فصوو .ةفوكلاو ؛ةرصبلاو «ةريحلاو ؛ةنيدملاو .فئاطلاو

 ."ةديجلا ةميدقلا ةيبرعلا ةغللا" اهنأب (رضح لهحأ

 دوجأ تناك اًميرق نأ نم الوأ يطويسلا هررق ام عم ضقانتي اذه نإ لب

 نوكت فيكف "...ناسللا ىلع اهلهسأو .ظافلألا نم حصقألل ءاقتنا برعلا

 :اهيف رظنلاو اهتشقانم ةرورض ىلع ددشو :ةلوقملا هذه يف رظنلا داعأ نم )١(

 . 197 ص ءيبرعلا لقعلا ةدححو .يشيبارطلا جرو د 1

 .07 ص .يوحنلا ريكفتلا لوصأ «مراكملا وبأ ىلع .د -

 ٠١. 8 ص .ةغللا يف رعشلاب جاجتحالا «لبج نسح دمحم .د -

 .4 ١ك ص ؛يوحنلا شيعي نبا .ناهبن هلؤلادبع .د -

 بع وةقللاو وصتل] حاجتسالا يفت زل ةؤيسو ب

 . .١7 ص ءيرغللا قييطتلاو ىيوحنلا ريظنتلا نيب ةفاسملا :ةريامع ليلخ .د -

 21957715 تاتكلا(؟)
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 !؟ةغللا ءارقتسا دراوم نم زاجحلا ةرضاح رئاسو دعبتست مث ؛«كلذك شيرق

 ام ربولاو رضحلا لهأ مالك نيب جاجتحالا يف يل ودبي يذلا ديحولا قرفلاو

 دق رضحلا لهأ نم ءاحصفلا برعلا مالكب جاجتحالا نأ نم -لبق -هتركذ

 ذتما دقف ةيدابلا لهأ امأ «ةيناثلا ةثمل فصتنم يف -حجارلا ىلع -فقوت

 .ةعبارلا ةثملا ةيان ىلإ مهمالكب جاجتحالا

 هيوبيس دجنو 'ةعاضق نع اوذخأي مل برعلا نييوغللا نأ" يطويسلا ركذي اك *

 .ينضلا ريرجو «يبلكلا ءارب نب روعألا) مهئارعش نم ةعست رعشب دهشتسي

 .يدهنلا رامع نب ورمعو .ءيرذعلا ديز نب ةدايزو ءيرذعلا رمعم نب ليمحو

 مرشخ نب ةبدهو قيبلكلا لدحي تدب نوسيمو «يبلكلا مهرد نب رذنمو
 (يرخلا ةلويرتانلا

 مهنم ةعبرأ رعشب دهشتسي هيوبيسو "فيقث نع اوذخأي مل مهم "ركذياك

 ءيفقثلا تلصلا ىبأ نب ةيمأو «يفقثلا ةدلك نب ثراحلاو ءيفقثلا نجحم وبأ)

 ٠ .(يفقثلا مكحلا نب ديزيو

 ءارعش هدعب دهشتسي هيوبيس نأ عم "بلغت الو ركب نع اوذخأي مل" كلذكو

 .”.. .يلجعلا مجنلا 8 و فايع نب ث راحلاو .ىلجعلا بلغألا و .لطخألاك" .مهنم

 ."”يدايإلا داؤد يبأ رعش نم تيبب دهشتسي هيوبيسو "دايإ نعاوذخأي مل" مهنأ لع صنيو "

 «لئابقلا هيف ددع دقف اهدعب امو 7177 ص ؛هيوبيس باتك يف رعشلا دهاوش ءهلك كلذ ىف رظني )١(

 .هيوبيس باتك يف مهراعشأ عضومو «مهئارعش ءايسأو

777 



 ركفلا يف الو لقنلا يف ال قيقد ريغ يطويسلا هلقن يذلا صنلا نأ ىلع لدي امن

 ذخأ دقف ءارقتسالا يف يوحنلا ركفلا ةيجهنم ىلع اًليلد هب داهشتسالا حصي الف

 اوذخأف ءصنلا اهدعبتسا يتلا لئابقلا للك نع -نييفوكو نييرصب - ةيبرعلا ءاملع

 لهأ نع اوذخأ امك رضاوحلا لهأ نع اوذخأو ءاهفارطأ نمو ةريزجلا طسو نم

 .دحاو لك نع ذخألا ةبسن تفلتخا نإو .يداوبلا

 ءاملع ذخأ يتلا قطانملاب تبث عضوب '”حلاص جاحلا نمحر لادبع .د ماق دقو

 نأ يع امج رتكألا تناك دوت ةكطصمب نأ كينلا اذه رم ريظيو ءاهنع !ةنيرزللا

 نع -ةتوافتم تاجردب -اوذخأف ءاهريغ مامأ بابلا اولفقي مل ةيبرعلا ءاملع

 قارعلا نعو (سيقلادبع نب قزمملاو ءيدبعلا بقثملا) ةيقرشلا قطانملاو نيرحبلا

 نمو (موثلك نب ورمعو «لهلهملا) بلغت نمو ركي لئابق نم تارفلا ئطاوشو

 ةوامسلا نعو (ةمامأ نباورمعو .يدع نب ورمع) مخل نمو (ديز نب يدع) دايإ

 نمو (بابخ نب ريهز) بلك نيو اة لما ثراحلا) ةعاضق نم ةيروسلا

 (لأومسلا) ءاييت يف زاجحلا رضاوح نع اوذخأو .(ءالعر نب يدع) ناسغ

 (بلاط وبأو ءقيقش نب ورمع) ةكمو (ةبانطإ نباو ؛حالجلا نب حيصأ) برشيو

 نميلا نع اوذخأو (ةعيبر يبأ نب تلصلا وبأو ؛بتاعم نب دوعسم) فئاطلاو

 .خلإ ...معثخ نم قعصلا نباو نادمه نم مزاح نب كلامو ءجحذم نم هوفألا)

 يه اًمح نكت مل ةيناكملا ةلزعلا نأ نيبت" :لوقي ا ًصاعم احا لعج ام اذهو

 )١( ةماعلا تايئاسللاو «ةيبرعلا تايناسللا :هباتك يف ص١/ 77-57.
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 نب ليلخلا نع صن يأ ىلع رثعن مل اننأ ىلع ةيبرعلا لئابقلا يف ةحاصفلا سايقم
 حبصأ ام لعلو .ةيوخنلا دعاوقلا ديعقتل اهنيعب تاجه دمتعا هنأ ىلإ ريشي دمحأ

 وه تسلا لئابقلا تاجط ىلع ماق وحنلا نأ نم بالطلاو نوثحابلا هثراوتي

 .""يطويسلاو يباراقلا صن ىلإ هدرم .يملعلا مهولا نم برض

 وأ اهتحاصف مدع ىلع اًيفاك اليلد سيل «هتلق وأ «ةليبق نع ذخألا كرت نأ ىلع
 :اهنم .ىرخأ لماوعل نوكي دق لب ءاهتغل داسف
 ىلإ جاتحي الو ىفخي ال ريبك رثأ هل اذهو :ةاورلا نم اهبرقو لئابقلا هذه نطوم 0(

 .ةفوكلاو ةرصبلا نم اًنكسم لئابقلا برقأ تناك سيقو دسأو ميمت لئابقف ؟لمأت

 يذلاو" :يطويسلا لوقي اك ءاهريغ نم رثكأ اهب نييوغللاو ةاورلا ةلص تناكف

 ةعانصو الع اهريصو باتك يف اهتبثأو ءالؤه نع برعلا ناسنلاو ,ةغللا لقن

 .""برعلا راصمأ نيب نم -طقف -ةرصبلاو ةفوكلا لهأ مه

 اهمعدو دعاوقلا طابنتسا يف وحنلل ةيساسألا زئاكرلا نم ناك رعشلا نأ (ب)

 كانه لب «لئابقلا عيمج يف ةدحاو ةجردب اورهظي مل ءارعشلاو اهل ليثمتلاو

 ؛نيرعاش وأ رعاش ىوس اهيف غبني مل ىرخأو ءاهئارعش ةرثكب ترهتشا لئابق

 نمو ؛ىرخأ يف لقيو ةليبق رعشب داهشتسالا رثكي نأ يعبطلا نم ناك اذلو

 يتلا ةيبرعلا لئابقلا مظعم رعشب" دهشتسا هيوبيس نأ ررقأ نأ عيطتسأ مث

 )١( ة ص ؛ةريامع ليلخ .د ,؛يوغللا قيبطتلاو «يوحنلا ريظنتلا نيب ةفاسملا 7.

 ش .9”07 ص ؛حارشنالا رشن ضيف (؟)
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 لئابق نم طقسأ دق هدحن الو ."داهشتسالا رصعب'' ىمسي ام نمض لخدت 0

 .ءاربم :لثم .اّقورعم اًرعاش اه برعلا فرعت مل ىتلا لئابقلا الإ برعلا
 رهَمو .ريمحو .نالوخو .رعشأو .يلبو .ماذجو كك 8 3 م د

 .ملعأ هللاو

 :ناثلا هيبنتلا

 يتلا ةيبدألا مهتغل يه ةدحاو ةغلل ديعقتلا نوفدب- اوناك نإو ةاحئنلا نأ

 تاجهللا نم مهفقوم نإف (ةكرتشملا ةغللا) ىحصفلا ةغللاب -دعب اهيف -تفرع

 برعلا تاغل اوئطخي مل مهنأل عطاقلا ضفرلا نكي مل .لئابقلا ضعبل ةصاخلا

 .تاجف :يأ «تاغل :مهفلاخ ام اومس لب ءمهسيياقمو مهدعاوقل ةفلاخملا

 ام ريغ ناك نإو .ئطخم ريغ بيصم برعلا تاغل نم ةغل سايق ىلع" قطانلاو

 ظ ."”ينج نبأ لوق دح ىلع '' هنم اًريخ هب ءاج

 ف 0

 ظ :ثلاثلا هيبنتلا

 وأ يلهاجلا رصعلا ىلإ نومتني هيوبيس مهب دهشتسا نيذلا ءارعشلا عيمج نأ

 دم مينا كا يييرعلا قويرفللا بعت نع[ ة حاولا نان يني دوت ىلا

 آف هدص ؛هيوبييس باتك يف رعشلا دهاوش )١(

 .1؟ ر/؟ .ى.صئاصتخلا (5)

 سمع إ ١ 0 مدح



 (ه151/ :ت) درب نب راشب ل رعشب دهشتسا هيوبيس نأ نم درو ام الإ ؛نيدلوملا

 ظ : :”وه راشب تيبو .نيثدحملا نم وهو

 "'بيبلب هحصن تؤم لكام 2 هحصن كيتؤمب بل يذ لك ايف
 يف راشب ىلع ذخأ هيوبيس نأ (ه7057 :ت) يناهفصألا جرفلا وبأ ركذيو

 نع لثس اذإ ناك"ف ءهناسل هيوبيس ىشخف «راشب هاجمهف ههرعش نم عضاوم

 ”"هرشل اًقافكتسا هب جتحا راشب رعش نم اًدهاش هل دجوو «هنع باجأف عيش

 ءاجه دعب :يأ -كلذ دعب شفخألا ناكف" .هاجهف هرعش باع شفخألا نأو

 .*"اذه دعب هركذ نع فكف هَمَلْبَيِل .هبتك يف هرعشب جتحي -هل راشب
 :رومأ ةثالث -ةعقاولا هذه ركذ نم مدقأ وهو -يناهفصألا ةياور نم مهفيو

 لثس اذإ" هتياغ لب :هباتك يف راشب رعشب جتحا هيوبيس نأ ركذي مل جرفلا ابأ نأ *
 ."هب جتحا راشب رعش نم اًدهاش هل دجوو .هنع باجأف «ءيش نع

 اهب جتحي هيوبيس ناك يتلا هتايبأ وأ ءراشب تيب انل ددحي مل -جرفلا ابأ :يأ -هنأ 8

 0 | ساذإ

 .هبتك يف راشب رعشب جتحي ناك يذلا وه شفخألا نأ 9

 .هتبسن قيقحت تأيسو «ليوطلا نم )١(

 .2437 /8 ءباتكلا (5)

 7١١. /7 «يناغألا (8)

 .اهسفت ةحفصلا «قياسلا عجرملا (4)
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 مل هنكلو .هيوبيسل راشب ءاجه ةصق (ه84 :ت) ينابزرملا ركذ دقو ءاذه

 ."ةتبلأ راشب رعشب هيوبيس داهشتسا ىلإ رشي

 ششفخألا نإ :لوقت يتلا ةياورلا «نيتياورلا نيب طلخ يطويسلا نأ الإ

 رعشب حتحي ناك هيوبيس نإ :لوقت يتلا ىرخألاو ءهبتك يف راشب رعشب دهشتسا

 :لاقف «لأسي نيح راشب

 صعيب هباتك يف هيوبيس حتحا دقو ,'"'درب نب راشب'' :نيثدحملا ءارعشلا لوأ"

 .””'هريغو ينابزرملا هركذ .هرعشب جاجتحالا هكرتل هاجه ناك هنأل ؟؛هيلإ اًبرقت هرعش

 :ةثالث هوجو نم رظن اهيف ةياورلا هذه نأ ىلع ”٠ -هللا همحر -هتاطيلخت نم اذهف

 دتف ةحاثا كسل هل راش ءاسهو هراتقب لع ةيوببس نقاراغا ةنيتنفا ؟ذلوأ

 ىلع هيوبيس ضارتعا نم ليق ام اًئيبم (ه5 59 :ت) ىرعملا ءالعلا وبأ اهركذ

 هيوبيس هركنأف ءكمسلا نم "نون" عمج "نانينلا" ب هرعش يف ءاج هنأل ؛راشب

 ظفاحلل .هيوبيس رابخخأ يف .55 ص سيقلا رون يف ءاج نكل 45١١ ص ؛حشوملا :رظني )١(

 سبتقملا باتك نم (ه1147 :ت) يزيربتلا بختنم نم رصتخم وهو (ه701/7 :ت) يرومغبلا

 صن -اًضيأ -هيف سيل نكلو «يناغألا يف ءاج اهب هيبش ءيش -دوقفم ملعأ اهيف وهو -ينابزرملل

 .هباتك يف راشب رعشب هيوبيس جاجبتحا ىلع

 .519 0714 ءحارشنالا رشن ضيف (1)

 يف ينايزرملا هركذ ام" :ينابزرملل يطويسلا هبسن ام ىلع اًقلعم لاقف ءاذه ىلإ ضيفلا ققحم هبتني مل (©)

 ركذي مل ينابزرملا نأ عم ,118 ص .ضيفلا شماه "ةجح ىلإ دنتسي ال هيوبيس ىلع ءاعدا حشوملا

 !!يطويسلا هلاق ام حشوملا يف اًئيش
 ا



 نأ هيوبيس باتك نم يور اهيفو .تبثت ال رابخأ هذهو" :ءالعلا وبأ لاق ؛هيلع

 ."”ريخلل ضقن اذهف ""نانين"' ىلع عمجت ''نونلا"

 ةياور نم مهفي اى -هيوبيس نأ رئاجلا نمف ايل ضرف ىلع :ايناث

 جاجتحالا ىلإ دصقي نأ نود هسلاجم ين راشب رعش ضعب ركذي ناك -يناهفصألا
 منيح ؛ءالعلا وبأ هيلإ حملأ ام اذهو «ليثمتلل همدختسي ناك هلعل لب «هباتك يف هب

 هركذي ام وحن ىلع هب هداهشتسا نوكي نأ زوجيو" :ةصقلا ىلع اًقلعم لاق
 ."”''موقلا عماجمو سلاجملا ين نوركاذنملا

 ظ :روكذملا تيبلا عبتتي نم نأ :اًثلا

 اًنوسنم هدجي ال ةيوحنلا دهاوشلا رداصم يف هحصن كيتؤمب بل يذ لك امو

 تايبأ حرش يف ءاج (ىك رداصملا بلغأ يف يلؤدلا دوسألا يبأ ىلإ بسن لب «راشب ىلإ

 . :يف ءاج (ىكو "يناهفصألا جرفلا وبأ هيلع صن ام وهو «"يفاريسلا نبال «هيوبيس
 .©”يدمآلل فلتخملاو فلتؤملا -

 هيلع رثعأ ملف "نانيت" ىلع ”نون" عمج صن ىلع باتكلا ين تثحب دقو ١ ؛نارفغلا ةلاسر )١(

 يف ام" باب يف هديس نبال صصخملا يف 5 -هي وبس ىلإ عمجلا اذه ةيسن تدجو نكلو'

 ش ."هوحنو «ناتيحلاو فدصلا :رحبلا

 : نانجلا عجرملا )

 قي للا

 ) )8.يناغألا 7/ 7٠86.

 .؟5؟ةاص(0)

 نا ويح



 .”'ظحاجلل .ناويحلاو -

 ."””يرعملل .نارفغلا ةلاسرو -

 ىلا .حاضيإلا دهاوش حرشو -

 ."يدادغبلل «ةنازنلاو -

 .يربنعلا دودوم وأ .يلؤدلا دوسألا بأ ىلإ “”ينغملا دهاوش حرش يف يطويسلا هبسنو -

 .راشي ناويد يف هل ركذ الو ."دوسألا يبأ ناويد يف روطسم هنأ ىلع -

 تاياورلا ىدحإ ديرت" :لوقي ."”"'ةيبرعلا" هباتك يف "كف ناهوي" لعج ام اذهو

 باتكلا نكلو .هناسل ةطالس نم اًفوخ ةجح راشب رعش ربتعا هيوبيس نأ فرعت نأ
 ١ ."!اًركذ هل دجن الف راشب مسا نع اًئبع ثجبن ثيح ةياورلا هذه ضحدي

 ملعأ هللاو

.""5١/565( 

 )؟(ص١":.

 ) )9”ص 0 9.

.78*/165( 

 .3ش45ص(5)

 ) )5ص 77
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 ةياغلاو جهنملا نيب قفاوتلا

 ءانبو ةيبرعلا ءارقتسا يف ةاحنلا جهنم اهيلع ماق يتلا سسألا مهأ كلت تناك

 > .اهيلع ةيلكلا مهدعاوق

 نبا هامسأ ام ةأشن نم اهقيقحت اومار يتلا مهتاياغو قفاوتت -ىرأ !يف ىهو
 :دق لوقي ذإ .برعلا ىدل ةيوغللا ةكلملا ظفح يف "ةيبرعلا ةعانص" :نودلخ

 قلغنيف اهب دهعلا لوطيو ءاَسأر ةكلملا كلت دسفت نأ مهنم مولعلا لهأ يشخ"

 '”ةكلملا كلتل نيناوق مهمالك يراجم نم اوطبنتساف .موهفلا ىلع ثيدحلاو نآرقلا

 دنع -اوعقو ءامدقلا نييوغللا نأ نيثدحملا نيسرادلا ضعب ظحال نكل

 :"ب لصتت ةيجهنم تافلاخم يف -برعلا مالك مهئارقتسا
 .يوغللا ىوتسملا ديدحت -

 دما عسألا رفاصم نعت

 .2ش 45 ص .ةمدهملا(()

 :يف ءارآلا هذه ضعب :رظني (7)

 11117 ع ناهد ا ود ةياسولاو راجل وو ةنللا

 ٠١. اص «يريهملا رداقلادبع .د «يرعلا يرغللا ثارتلا يف تارظن -

 , 1١7/1055 ص :نسح سابع .د ,ثيدحلاو ميدقلا نيب وحنلاو ةغللا -

 .7780 -171 14 ص «يزاجح يمهف دومحم .د «ةيبرعلا ةغللا ملع -

 .الا/ - 14 ص .ءشوكب ةمطاف .د .,ثيدحلا يبرعلا يناسللا سردلا ةأشن -

 .8"7 ص «ليلخ يملح .د :يبرعلا وحنلا خيرات نم -

 للا



 .ةاهفحمالا ند امهن لدتا د

 ةعيبط نيب ةقرفت نود هذه مهتاظحالم يف اوقلطنا نيثدحملا نيناسللا نأ ةقيقحلاو

 نودقني اوذخأف «ةيناث ةهج نم ةغللا ةعْيبطو .ةهج نم يبرعلا يوحنلا لمع
 تاياغلا ىلإ اوهبتني نأ نود وحنلل يئارقتسالا جهنملا اهيلع زكتري يتلا سسألا

 نع نوثدحتي مهنأك -ةغللا ءارقتسا يف ةاحنلا جهنم مهدقن يف -اودبف .فادهألاو

 ةيقطنملا ئدابملا طسبأ عم ضقانتي فقوملا اذهو .نيملع نيب نوطلخيو نيجهنم

 .ميدقلا وحنلا ركفلا هب ماق يذلا يريظنتلا لمعلل ةيروصتلا سسأللاو

 ركفلا اهيف عقو ةيجهنم تافلاخم اهخأ ىلع تركذ يتلا طاقنلا هذه نإف مث نمو

 يي ايف حضتي ءشاقن عوضوم وه ميدقلا يوحنلا
 انت طلح ل 00

 ةيوغللا تايوتسملا نيب طلخ نم هعبتي امو .يوغللا ىوتسملا ديدحت :اًلوأ

 ىوتسم ىلع مهدعاوق ةاحنلا ءانب :وه «يوغللا ىوتسملا ديدحتب دارملاو

 دقف "ةكرتشملا ةيبدألا ةغللا"ب فرعي ام وأ .ىحصفلا ةيبرعلا وه ءدحاو يوغل

 ةيوغل ةدام ىلع -نويناسللا ىري امك ءاديدحت ةرصبلا ويوحنو -نويوحنلا دمتعا

 وحن يف تاجهللا نم ةعومجم ةسارد ىلإ اودمعف .نيتيعم ناكمو نامزب ةددحت

 أطخلا دجن انه نمو" ةفلتخم ءاحنأ ابنأ ةقيقحل كاردإ وأ اهنيب زييمت نود نم دحاو

 درف ىلع مهنم دحاو لك رصتقي مل ثيح ءامدقلا ةاحنلا هيف عقو يذلا يجهنملا
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 نم اهنم لك عمس ةريثك تاحف ةسارد ىلإ اودمع امننإو ءاهنيعب ةليبق نم نيعم

 .””تقولا سفن يف ةريثك ها وفأ

 رأ يخيرات طلخ هعبت تاجهللا نيب -نيثدحملا رظن يف -يفارغجلا طلخلا اذهو

 أدبت ةبقاعتم لحارم ةيبرعلا ةغللا مهتساردب اولمش نييوحنلا نأ وهو رخخآ ينمز

 روصع'ب هومس امدنع يهتنتو مالسإلا لبق ماع ةئمو نيسمخ يلاوح نم
 ةيناردب اهولمتك ب رعلا ةغلا يزات نم انورقاةثؤلف ند يمرشي ام: أ" عاجسمالا

 ةبقح كلتو" تاغللا نم ةغل ةيأ قحلي يذلا يعبطلا روطتلا اوعاري ملو ةدحاو

 دق ةغللا نوكت نأ لوقعملا امنإو ءاهاح ىلع ةتباث اهيف ةغللا لظت نأ نكمي ال

 هنأ ىلإ يهتنيو ,”ناسح مامت .د لوقي امك "قطنلاو ةينبلا يحاون نم اهيف تروطت

 ةسرادب ةغللا روطت لحارم نم ةلحرم لك اولجسي نأ نييوغللا ىلع بجي ناك

 ةفرعم قيقحتب اليفك ناكل مت ول كلذ نأو ةيمجعمو كر ةيفرصو ةيوحن

 كلذيو" ةيبرعلا تاجهللا نم ةجهل نالثمي نيذللا ثيدحلاو نآرقلا ةغلب ةمات

 .5"ةقفلم اًباشمأ ال ةسناجتم ةيوحنلا ةيرظنلا دجن انك

 :هوجو ةدع نم رظن هيف .نيثدحملا نم ةلج هيف هعبتو «لاسح ماع .د هيلإ بهذ امو

 ,8ثال ص ءةيقصولاو .ةيرايعملا نيب ةغللا )١(

 يف اا(

 .ال أ ص ؛قباسلا )
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 تتاساردلا قالا .نيغ. رصنلا قيندلا نق هلإ داق نقلا اذه نأ

 وهو «"موهعم حضاو دحاو وحن نينقتل موهفم حضاو دحاو صن نم ةيوحنلا

 رض رع مارظمم ارح نياطل يوتا سى: كن ب
 ”تلاوتحلا نييفاجتلا اقر ةيرع تايم ذه وي نواس و ةنلالور ةنرحلاو

 عم تاروطت نم اهقحلي ام ليجست عم ةدح ىلع ةجه لكل اودعقي نأ امإ -

 نحس هلع ءاؤمنا ةحازرلا وحتلا لدي انيدل نوكف تنرتريملا ضرداك كسؤلا

  لوقي «تاجهللاو تاغلل متادلا رييغتلل اًرظن ؛ةدحاولا ةجهللا لخاد

 بويع نع 38 ضرعم يف ""ةغللا مللع سسأ" :هباتك يف (يابويرام)

 سلطألا ةميق نم للقت يتلا بويعلا مهأ نم ٌدحاو كانهو" ةيوغللا سلاطألا

 ابر ريغتت ةيلحملا تاجهللا تماد ام نمزلا رم ىلع تبثي ال هنأ وهو .يوغللا

 ."ىحصفلا ةيبدألا ةغللا نم عرسأ ةجردب

 © .زارقلا ضنلا مهن ةيغب ةيبرغلا نلمع وكيس ونسى أ قلو كاوسنلا نوعي او

 7 يلهاجلا رعشلاو ميركلا نآرقلا :يف ةلثمتم اهوأر يتلا ةغلل اودعقي نأ امإو -

 انه نمو” .هلعف يق ةاحنلا دهتجا ام وهو .درطملا برعلا مالك ىفو هارجم ىرج

 متفو هقلاح لعاةححل لك لججعي نيووتللاو ةاحنلا بلاط نه أطخاودي
 اوناك -ةيادب -نييوغللا نأ كلذ ةبآ .ثيدحلاو نآرقلا وأ رثتلاو رعشلا نيب طلخلا

 .اهدعب امو 88ص «يبرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلا :رظني )١(

 . 17ص - هللا همحر - رمع رات دمحأ روتكدلا انذاتسأ ةمحرت (؟)
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 رعشلاو نآرقلا قيرط نع مهملإ لصو يذلا ىوتسملا ةروص ليجستب نرينعم
 .٠”"ةنيابتم تاجعف ال ةكرتشم ةدحاو ةغل لثم ىوتسملا اذهو .برعلا مالكو

 ضعب لوانتي يوغل ثارت نم انل ه هوفلخ امو ةاحنلا ثيدح يف رظانلا نأ ىلع

 ام نع مهثيدحك) ةفلتخملا وحنلا باوبأ يف ةرئانتملا ةيبرعلا تاجهللا صئاصتخ ظ

 قرطو "ةزمهلاب قطنلا صئاصخو .عطقنملا ءانثتسالاو ةيميمتلاو ةيزاجحلا

 ةقكللا يي قرقلا ىلإ نيهشف بم اوناك ىمادقلا انييوحن نأ كردي ”(خلإ .. .فقولا

 اههجوي يتلا ىهجلا هللا نب دركرب مهخأو ةصاخلا ةيجهللا رهاوظلاو ةكرتشملا
 .نيثدحملا نيثحابلا نم ريثك مهيلإ

 يرغل ىوتسم نم قالطنالا يف نييوحنلا داهتجا ىقبي ءاذه نم ءوض ىفو

 رظن ةهجو نم -اهيلسو اًلوبقم اذاهتجا (ةيبرعلا نيناوق .عضول دحاو

 نآرقلا ةغل ظفح نم اهقيقحت اومار تلا ةياغلا عم اقفاوتمو -ثحابيلا

 يدؤي امم اهب نآرقلا لوزن دنع ةفورعملا اهصئاصخ نع داعتبالا نم ميركلا
 ظ .ىلوألا ةغلل ةرياغم صئاصخ تاذ ةيناث ةغل روهظ ىلإ
 الو اهدحو شيرق ةغل تسيل مي دركلا نآرقلا اهب لزن يتلا ىحصفلا ةيبرعلا نأ(7)

 ثيدحلاو نآرقلا ةغل نأب ناسح ماق .د لوق نم مهفي امك اهنيعب ىرخأ ةليبق ةغل

 .78 ص ؛ةيبرعلا ةغللا هقف ىلإ لخدملا (1)

 هلك هترادأ دقف :مينغ لآ دشار ةحلاص .د ؛ةيتبو اًثاوصأ «هيوبيسل باتكلا يف تاجهللا :رظني (؟)

 .كلذ نايب ىلع
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 نم ىفطصت تناك شيرف ةجه لب ”برعلا تاحط نم اهنيعب ةجه نالثمي"

 ةجهلل ةفدارم ىحصفلا لعجو ءايدصق ال ءاًيوفع ءافطصا ةددعتملا تاجهللا

 تامصلا رابتعا نم وحن وه امنإ -ىمادقلا انئاملع نم ريثك ثيدح يف -شيرق

 نود شيرق ةجه يه ىحصنلا نأ لاوحألا نم لاحب دوصقملا سيلو «ةبلاغلا

 انذاتسأ هررقي ام اذهو .اهريغ نود اهب ديعقتلا نييوحنلا مزلن ىتح برعلا رئاس

 ددرتي امك ءاهدحو شيرق ةغل نارقلا لثمي الف" :لوقي ذإ «سينأ ميهاربإ .د

 ةكرتشملا ةغللا -نآرقلا :يأ -لثمي اينإو .تاياورلاو بتكلا ضعب يف - انايحأ

 ."”"ةياتكو ةباطخو رعش نم بدألا ةغل اًعيمج برعلا نيب

 دعتبت اهنيعب ةغل لثمت اهنم الك نأ مهوي تاجهللا نع نييناسللا ثيدح نأ ()

 دا تنل لع ةخأ فب تاديبللا نع اعرق ايقااهك رقت ل يستافكم

 .اًئيش اهنم دفتسن مل ةددعتم ءاحنأ عييضت مث نمو ءاهنم ةجه لكل ديعقتلا

 . تازهلا اهبصت مل مويلا ىتح ةيبرعلاف «يوغللا عقاولا اهقدصي ال ةرظنلا هذهو

 الو اًدج ليلق تاجهللا نيب قورق نم انءاج امو ءىرخألا تاغللا تباصأ يتلا

 ضعب أياقب نع ةصقان ةروص انل لقنت لب كلذ نم اًوحن وأ ةلماكتم تاحم لثمت"

 اهيف كرتشت ةصيصخ نوكت دق لب ءاهنيعب ةليبق صخت ال يتلا :ةيجهللا رهاوظلا

 ٍيلهاجلا رصعلا رخاوأ يف هانيأر يذلا ىحصفلا لامتكا نأ قحلاو .ةددعتم لئابق

 .ة ص .هكرتشملا «ةيبرعلا ةغللا ليقتسم )١(

 ها 4 قس



 لامعتسالاو بدألا لاجم يف سيل لئابقلا عيمج ةنسلأ ىلع ىحصفلا عويذ ىلإ ىدأ

 .”'ةايحلا يف ةيعفنلا تالدابملاو ةثداحملا يف لب ءعيفرلا

 ةغل ةجهط لك نم لعجي ال تالالدلاو تاوصألا اياضق ضعب يف فالتخالاو

 تناك ررمأ ىوغللا ءانبلاو بيكارتلاو ماظنلا نأل ؛اهتاريظن نع لصفنت اهسأرب ةمئاق

 ارا ياحلو
 ةرهاظ اهارت دقو ءاهيف فلتخت الف اهتغل ىلع عمتجت برعلا نأ تمعز :تلق نإف"

 نع ماهفتسالا يف ةياكحلا ىلإو ةيميمتلاو ةيزاجسملا (ام) يف فالخلا ىلإ ىرت الأ ؛فالخلا

 هتلقل فالخلا نم ردقلا اذه :ليق كلذ ريغ ىلإ ؟ةيميمتلا يف كلذ كرتو ةيزاجحلا يف مالعألا

 لوصألا امأف .ريسي عورفلا نم ءيش يف وه |منإو .هيلع جيعم الو هب لفتخم ريغ ءرقتحم هترازنو

 اًرشح ةغللا هذه تناك ولو .هب نعاطلل بهنم الو هيف فالخ الف روهمجلاو ةماعلا هيلع امو

 فاضملا عفرو «لعافلا رج مهنع ءاجف ءاهفاصوأ تداعتو اهفالخ رثكل اليهم اًونرسو اليكم

 مالكلا مهنع ءاج لب .مزجلا فورحب بصتلاو ءبصتلا فورحب مزنلاو .هب لوعفللاو ههيلإ
 فلكل هلرعإ ةاقإ نع هلاثإو هلاسراي ىنغتسالاو بارعإلا نم الفخو ءلصح ريغ ىدس

 .””هماكحأ درط ىلع ةلواحملاب رهاظلا

 )١( ص «ةيبرعلا ةغللا هتف ىلإ لخدملا 8١- 47.

 ؛دادغب .ةيرصنتسملا حبم .يديبعلا ديشر .د «تايناسللا يف ةيوينبلاب هتلصو يرغللا ثحبلا :رظني (؟)

 , ١ ١ص ب١! 0 ةلس 1 عا

 .؟510 755/١- صئاصنخلا (9)
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 ةدحاو ةغل ىأر دقف .ئوحنلا لمع ةعيبطو قفتي ال دقتلا اذه نإف ءاّريخأو (5)

 لالخ ةميلسلا صوصنلا ةروفوم ءميقلا ةخسار .لوصألا ةتباث" ةدرطم

 ةينيد ميقو فارعأو ديلاقت يذ دحاو عمتجم ةغل لثمت يهو .ليوطلا اهخيرات

 .هرثنو هرعش ؛يمالسإلاو يهاجلا بدألا انيلإ لصو اهبو ""ةدحاو ةيئارتو

 مئاق وهو ميظنتلاو نينقتلا نع ثحبي (نإ يوحنلاو" ؛ميركلا نآرقلا لزن اهو

 تاحهلل مهتم نيمدقألا لوانت عقوتت نإ انن نكي مل كلذدلو ؛دارطالا ىلع

 ."”'هولوانت امئ اهرثكأب .

 ا ا ظ

 .يوحنلا ءارقتسالا فعض :اًيناث

 يوحنلا ركفلا جهنم مسوو .يوحنلا ءارقتسالا نيثدحملا نم ريثك دقتنا دقف

 :لالعش نم فعضلاب يئارقتسالا

 زواجت يتلا لئابقلا يقاب نم اهادع ام نيكرات" تس لئابق نم ةغللا ذخأ ()

 ءاّهيجو داقتنالا اذه ودبيو ”نسح سابع ذاتسألا لوقي ابك'' ةليبق نينالثلا

 دق: هوب ارافلا نرخ ىظرويسلا ةناورب سود اهباع دنع لأ اةراورلا تحصل

 .ة ةص ءيديبعلا ديشر .د «تايناسللا يف ةيوينبلاب هتلصو يوغللا ثحبلا()

 .07 ص ء.يحجارلا هدّبع .د ؛ةينآرقلا تاءارقلا يف ةيبرعلا تاجهللا (1)

 .ل ١ ص .ءرحتشلاو ةغللا (9)

 هس[ 8 يك



 جهنم ةقيقح عم اهقافتا مدعو ةياورلا هذه داسف -””قبس اهيف -تنيب
 .ةيبرعلا لئابقلا مظعم نم ةغللا ذخأ يذلا يوحنلا ركفلا يف ءارقتسالا

 رمأ ناكملاو نامزلا دودح يف ءارقتسالا ناديم نع لئابقلا ضعب داعبتسا نأ ىلع

 مهيمرو ةيبرعلا ءالع نم هريغو هيوبيس جهنم يف نعطلا يعدتسي الو هيلع رابغاال

 ءاملعلا كئلوأ صرح ىلإ -هلاوحأ ضعب يف -عجار داعبتسالا اذه نأل ؛ريصقتلاب

 .اهتدحوو اهتلاصأ نع اهدعبي نأ نكمي ام لك بنجتو «ةيبرعلا ةغللا ةمالس ىلع .

 نييف عجر ةاحنلا ىلع ذخأملا اذه ددع نأ دعب ءنسح سابع ذاتسألا نأ بيرغلاو

 عجرملا هدحو نوكيل ؛ىمسأ يغالب يوغل لثم رايتخا" ناك مهيلع بجارلا نأ

 نيقطانلا ىلع بجو اهطابنتسا مت اذإف :ةدحوملا ةيوحنلا دعاوقلا هنم طبنتست يذلا

 .”"' رخآ نود درف الو ليبق نود ليبق اذهب درفني ال اهماكحأ عابنا ةيبرعلاب

 مهيلع هبجوي اهب يهتتيو ءارقتسالا لاجم يف موعزم قيضت نم ةاحنلا ىلع هذخأ |يأدبيوهف

 (ى -اجّجذومن لثمي نسح- سابع انذاتسأ نم دقنلا اذهو «قيضأ يوغل ىوتسم رايتخا نم

 ةثيدحلا ميهافملا ضعبب اهباحصأ رهبني يتلا يوحنلا ثارتلا تاءارق نم" يريهملا .د لوقي

 .”””اهقطنم هيضتقي ام ضيقن ىلإ رمألا مهب لوئيف ةيلآ ةفصب هيلع اهنوطلسيف اهيف مكحتلا نود
 :ةاحتلا ءارقسا:ق: كعضلا سارت نهدنأ نهديع دم د ةركذاما(بن)

 ١. ةةص رطب )0

 ١. *الادص «ثيدحلاو ميدقلا نيب وحنلاو ةغللا 0

 00 4 ص «يرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن (©)

 سس ١# عراب -



 يدؤي اذهو «ةيوغللا ةرهاظلا ءارقتساب لاجل يدا -دهجلا روصق'"

 نأ ىلإ هروص ضعب يف دوعي كلذ لعلو ؛ةحيحص ريغ وأ ةرصاق جئاتن ىلإ

 نكي امهم ناسنإلاو .مهصاخشأب ءاملعلا تالواحم ىلع دمتعا ةاحنلا ءارقتسا

 اًضيأ يورتلا امبرو ىلوألا ةلهولا يدؤت دقف ,ريصقتلاو روصقلل ضرعم هداهتجا

 ءاهداسف كلذ دعب نيبتي مث .دعاوقلا نم ةدعاقل جاتنتسا هيلع ىنبي ضارتفا ىلإ

 ةبناجم نع هيزنتلا قح هتاجاتنتسال يطعي نأ دحأ قح نم سيلو ءاهدر بجيف

 .”''داهشتسالا رصع دعب وحنلا دعاوق نم مهف ام اذه ناك نإو باوصلا

 :نيرمأل عجار ءيوحنلا ءارقتسالا فعض نأ ديع دمحم .د مالك نم مهفيو

 .ةحيحصص ريغ وأ ةرصاق حجئاتن ىلإ -اًنايحأ - يدؤي ءصقان ءارقتسا هنأ ١.

 .باوصلا ةبناجم نع هزنتلا قح مهتاجاتنتسال نوطعي ةأحنلا نأ ١.

 ال ءارقتسالا ناصقن نألف ؛لوألا رمألا امأ ءقيقد ريغ نيرمألا الكو

 رمأ ةيرغللا ةرهاظلل لماكلا ماتلا ءارقتسالا ذإ ؛مهجهنم ةمالس يف نعطي

 ام نأ سانلا نم ريثك نظي" امك رمألا سيلف !!بولطم ربغ هنأ اك رذعتم

 نكل ء.اهنيعب عئاقوو ءايشأ لوح تامولعملا عمج وه -اًساسأ -ءاملعلا لغشي

 نيناوقلا نم اًريثك كلذ نع اًضوع دجي ملعلا يف يسيردت باتك يأ ىلع علطملا

 لقأ اهنيعب عئاقو وأ ءايشأب ةقلعتملا تامولعملا ددع نأ دجي امك تايرظنلاو

 )١( ص 3 6 اص ؛ةغللاب جاجتحالاو ةياورلا 1899

- 7144 - 



 نمكت |منإ ةيساسألا ملعلا ةمهم نأ نابتسي اذكه ءناظلا كلذ هعقوتي ام ريثكب

 ظ .”"اهرزأ نم دشت دهاوش حرط يفو نيناوقلا ةغايص يف

 هيش وأ «ةدرطم نيناوق ىلإ لصوتلاب «ةقدب ةيوحنلا تاساردلا هتققح ام اذهو ظ

 نيناوقب ملع وحنلاف" ةلثمألاو دهاوشلا ءاصقتسا ال «ةيوغللا رهاوظلل ةدرطم

 .”"سكعلا ال اهتحص تبثتو دهاوشلا اهحضوت دعاوقو

 كلتب مات يعو ىلع اوناك نيودتلا ةيادب ذنم يوغللا لمعلل نورظنملاو

 لئاه مك عم نولماعتي مهنأو ءصقان ءارقتسا ىلع ناك مهلمع نأ ةقيقح «ةقيقحلا

 :كلذ نمف ءهب ةطاحإلا نكمي ال ةيوغللا ةداملا نم

 ركذ" :ىلع هراصتقا اللعم (ه٠177 :ت) يحمجلا مالس نب دمحم لوق

 ءاهتداسو ءاهناسرفو ءاهئارعش نم نيفورعملا نيروهشملاو ءاهراعشأو «برعلا

 اهناسرف كلذكو .برعلا لئابق نم ةدحاو ةليبق رعشب طاحي ال ناك ذإ اهمايأو

 هملع نع ىنغتسي الو ملاع هلهجي ال ام ىلع كلذ نم انرصتقاف اهمايأو اهتداسو

 .”''رعشلاب انأدبف ءارعشلا رمأ يف رظان

 مهرئاشع دنع رعشلاب نوفورعملا ءارعشلاو'' :(ه1717/7 :ت) ةبيتق نبا لوق «

 ءارو فقي وأ طيحم مهب طيحي نأ نم رثكأ مالسإلاو ةيلهاجلا يف مهلئابقو

 .9١ا ص 219 ا ص ؛ةغللاب حاجتحالاو ةياورلا ()

 ..7 ١ ص «يبرعلا وحتلا يف ىملعلا ريكفتلا 3(

 اا لل كلا كرحت كادت عز

 - 55و ب



 ثحبلا يف هدوهجم قرغتساو مهنع ريقنتلا يف هرمع دفنأ ولو .فقاو مهددع

 نم هتفي مل ىتح ةليبق رعش قرغتسا انئاملع نم اًدحاو بسحأ الو .لاؤسلاو

 .””اهاور الإ ةديصق الو هفرع الإ رعاش - ةليبقلا كلت

 لاق ءالعلا دحأ" نأ نم (ها714 :ت) يطفقلا هاور ام افيأ كلذ نم ه

 مالك هيف لخدي كياتك يف تعضو يذلا اذه نع ينربخأ :رمع نب ىسيعل
 برعلا تناك ام ىذتحاو .كفالخ ملكت نمف :لاق .ال :لاق ؟هلك برعلا

 .” ؟كباتك عفني اهف :لاق .ال :لاق ؟اًتطخت هارت ب ملكت

 هتلاق ام لكب اوطيحي مل" لئاوألا ةاحنلا نأ دكؤت ريثك اهريغو .لاوقألا هذهو

 يتلا دعاوقلا تحت برعلا نع هوور ام لك اولخدي نأ اوعيطتسي للو ءالوأ برعلا
 زاجنإ نوديري اوناك - سيسأتلا ةرتف يف -مهنأ دجن كلذكف داّيناث اهوصلختسا

 .برعلا هتلاق ام لك اوعمجي ىتح اورظتني مل كلذلو ؛ةغللا ديعقت يف ةحلم ةمهم

 يأ ةغللا ةعيبط هيلمت فقوملا اذهو .هوور ام لكل ديعقتلا -كلذك -اولواحي ملو

 .”"العف سانلا هلوقي مب ةطاحإلا عاطتسي ال هنإ ذإ ؛ةغل

 :اهنم ةرشك رومأ هضقتيف -مهمالكل ةيسدقلا نوري ةاحنلا كَ وشو :يناثلا رمألا امأ

 ,5 ١/ .ءارعشلاو رعشلا(١)

 .71/3 /7 قاحنلا ءابنأ يف ةاورلا هابنإ (؟)

 .؟الاص .ةغللاو رحئلل جاجتحالا ةيسيئنلا 2

 ساق أ 1



 ةغللا ماظن يف ريكفتلا زواجتي ال هلمع نأ ررقي -نييوحنلا سأر وهو -ليلخلا نأ

 تبصأ نكأ نإف" افلاخم نوكي دقو «مهناهذأ ف لثم ال اًداص نوكي دق برعلا دنع

 ."”...اّراد لخد ميكح لجر لثم ٍلثمف ةرخآلا نكت نإو .تسمتلا يذلا وهف ةلعلا

 ام وه لب «ةتباث قئاقح هنأ ىلع هنوجرختسي ام ىلإ نورظني ال ةاحنلا نأ" ه

 .ةحيحص ةلع نع هل قرف نم" لكو مهمالك دارطا نم مه حصف امو «هوأر

 ."ينج نبا لوقي امك "هركف ورمع ابأو هسفن ليلخ ناك هجبن قيرطو

 نوئطخيو .مهئارآ ضعب نوشقاني اوناك مهنأ نم -هللا مهمحر -انئارلع نع دروام
 ام :كلذ نم فىمالكل ةيسدقلا وأ .هسفنل ةمصعلا مهنم دحاو يعدي نأ نود مهريغ

 لاقف ؛يديزيلا دمحم وبأ هدنعو ءالعلا نب ورمع يبأ ىلإ ءاج رمع نب ىسيع نأ" يور

 :زيجت كنأ ينغلب :لاق ؟اذه امو :لاق !؟هزيجت كنأ ينغلب ءيش ام ورمع بأ اي :ىسيع

 يف سيل سانلا جلدأو .رمع ابأ اي تمن :لاقف !!عفرلاب .'"ُكسملا الإ ُبيطلا سيل"

 رمألا عفرو .عفري وهو الإ يميمت ضرألا يف سيلو ءبصني وهو الإ يزاجح ضرألا

 ؛عفرلا ىبأ يزاجحلا يبارعألا نإ ىتح .ورمع يأل اًمفاوم يأرلا ناكف بارعألا ىلإ

 .”"'سانلا تقف هللاو اذهب «ءالعلا نب ورمع يبأل ىسيع لاقف .بصنلا ىبأ يميمتلاو

 . ١1ص «يجاجزلل ء.حاضيل)

 .189 7/1١ ءصئاصخلا (؟)

 ةيبرعلا ةراضحلا يف ةيبدألاو ةيوغللا تارظانملا :رظنيو 5٠ ١ص ءيجاجزلل ؛ءالعلا سلاجم ()

 .كلذ نم ريثكلا هيفف .يوانسحلا ربج ميحر .د ؛ةيمالسإلا
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 نبا در :اهرهشأ نمو .درلا بتك :وهو ءمهيدل يوغللا فيلأتلا نوتف نم اًنفانظحال اك

 ىلع هيوبيسل راصتنالا'' هباتك يف .دربملا ىلع ( ه7 :ت) دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ دالو

 هنأ الإ انايحأ ركفلا وأ .بهذملا يف ليم وأ ءىّوه هباش نإو «ةقيقحلا يف نفلا اذهو ."درمملا

 وأ .ءارقتسالا وأ ,ةظحالملا ءاطخأ نم ملعلا ءاقن ىلع -بلاغلا يف -ظفاحت ةيحص ةرهاظ"

 ."”"ضقانتم ريغ اكسا تم اّيوق ىقبي يكل ,ريسفتلا وأ ليلحتلا

 هّاغا دخل

 داهشتسالا رداصم ددعت :يوحنلا ءارقتسالا هب يمر امم :اًملاث

 طلخ لب .ديعقتلا يف رثنلاو رعشلا نيب لصفلا لواحي مل يوحنلا ركفلا نأ :يأ

 ةاحنلا لواحي مل" ف .ماكحألا ضعب يف بارطضا ىلإ طلخلا اذه ىدأف ءاههنيب

 ءاهتحص ىلع مهلالدتسا يفو .دعاوقلا ديعقت يف رثنلاو رعشلا نيب لصفلا ءامدقلا

 .""'هدحو رعشلا ىلع مهدعاوق نونبي اوناك نايحألا نم ريثك يف مهغإ لب

 :ةثالث هوجو نم «قيقد ريغ -اًضيأ -مالك اذهو

 وه دحاو ىوغل ىوتسم نم تقلطنا ةيوحنلا تاساردلا نأ لفغي هنأ :اهوأ

 نال :كيضوتتو مهداهشتسا رداصم تددعت نإ بجع الف "ىحصفلا ةغللا"

 .ةفلتخملا لوقلا نونف يف هدوجو ناك ايأ ىوتسملا كلذ عبتت دوصقملا

 هلق نع ىرغلا وسلا قف ىلا كلا 30

 نيثدحملا نيثحايلا نم ضعب ىروعدلا هذه يف اهقبس دقو أ ٠ ص نيناسح فاقع .د ءوحنلا ةلدأ (؟)

 ١. غرك ١ 1١-- ص «يوغللا ىوتسملا :هباتك يف ديع دمحم .د مهنم
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 ضعب فلتخت دق رعشلا ةغل نأ -ةيادبلا ذنم -كردأ دق يوحنلا ركفلا نأ :اهيناث

 هلذبي ال اذهج لذبي رعاشلا لعجت دويق نم هيف اهب رثنلا ةغل نع فالتخالا

 سردلا يف ةرورضلا تأشن امو .هريغ يف زوجتي ال اب هيف زوجتيف رثانلا

 يف هئيجم زوجي ال امم رعشلا يف ءيجي ام نيب ةقرفتلا كلت لجأل الإ يوحنلا

 :مهطباوض نم ناك مث نمو «رعشلا ةغلل فصو يه اهنإ رئارضلا هذهف ءرثنلا

 رعاشلا نأل ؛ىوق ليلدب هيف رعشلا سيل هدضعي رثن نود رعشلا نم درفنا ام"

 فعبس ل كلذ: فجيفو نتوهسولك ىف هلوتنال اع ف كزقت لشي دق

 .انه هيلع ديزم ال اب” ةرورضلا"

 مهءانب نأ كردي يرعشلا دهاشلا ةميق نم هقالطناو يوحنلا ركفلا يف لمأتملا نأ :اهثلاث

 : عبرأ تاجرد ىلع ناك لب ءرثتلاو رعشلل ةدحاو ةجرد ىلع نكي مل دعاوقلل

 نم اهمالك يف برعلا ننس ىلع يرجي ام وهو ءاّميمج رثنلاو رعشلا يف زوجي ام ١.
 .ةرورض وأ فعض وأ نحل ريغ

 ام وهو ءريبك فسعت ىلع الإ روثتملا مالكلا يف زوجي الو ءرعشلا يف زوجي ام.7

 يف ةركنو ةفرعم عامتجا نع هثيدح لثم "فيعضلا" ةفص هيوبيس هيلع قلطأ

 اخ ةركنلاو «ناكل مسا ةفرعملا لعجن نأ بجي اننأ ركذف ءاهربخو ناك مسا

 نوكي امل ءاربخ ةفرعملا اولعجيو سبللا هيف امب اوءدبي نأ اوهركف'' :لاق مث ءام

 )١( صو :ةةةص ؛عيبرلا يبأ نبال «طيسبلا 7 ١٠١.

 ) )7ص :رظني ١ ؟1١.
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 يف (اهربخ ةفرعملاو .ناكل اًيسا ةركنلا لعج :يأ) زوجي دقو سبللا اذه هيف

 ."”'مالكلا نم فعض يفو ءرعشلا

 ام باب اذه" :هيوبيس لوقي ءاقلطم رثنلا يف زوجي الو ؛هدحو رعشلا ىف زوجي ام ."

 سردلا يف صتخا ام وهو "”"'مالكلا ين زوجي الو .(ايإ) نم رعشلا يف زوجي

 ."ةرورضلا" حلطصمب يوحنلا

 .رثن يف وأ رعش ىف زوجي ال ام وهو .أطخلا وأ ءطلغلا .:

 ءاقلطم دعاوقلا هيلع ىنبت ام وه "رثنلاو رعشلا يف زوجي ام" لوألا عونلاو
 ال رعشلا يف تافلاخم نم ءاج اف هفالتخا ىلع برعلا مالك ةماع هيلع ام وهو

 :رخآلاو ءرعشلل :امهدحأ :نيديعقت يف ركفي يوحنلا لعجت ةجرد ىلإ لصي

 دنع اههنيب قلطملا لصفلا مدع يف اًقيقد يوحنلا ركفلا ناك مث نمو ؛رثنلل

 نيذه نأل ؛رثنلا لباقم يف رعشلا نع ثدحتن نأ بعصلا" نم ذإ ؛ديعقتلا

 نيتقلح نالكشيو ناكباشتيو نالخادتي لب .ناضراعتي ال ريبعتلا نم نيطمنلا

 48/1١. .تاتكلا(١)

 1١/17 ١ :قباسلا(؟)

 . ١١ ص ؛«يقايلا ميعن .ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف ةينفلا ةروصلا روطت (*)
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 هجو ىلع دقن نم هيلإ هجو امو ؛ءارقتسالا يف ةاحنلا جهنم نع ثيدحلا دعبو

 ءارطدالا رداصم نم رديصت لك قا مهجيتم نع تينا لمع .«لاقالا
 ام وهو ءاّظنو اًرثن برعلا مالكو ءفيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا)

 ءضعب زجحب اهضعب ذخأي اًياضق اهنم لك ىفو "جاجتحالا رداصم" ب فرعي .

 يبرعلا وحنلا يف دهاشلا ةفسلف

 :ررقت نيعلا اهئطخت ال ةقيقح كردي يمالسإلا ركفلا يف ملعلا جهانم يف رظانلا

 امإ ملعلاف ,*”ليلدلا بلطل ليوط خيرات الإ وه ام نيملسملا ءاملع دنع ملعلا نأ"

 .لوقعلا هتححص اًّلوق نوكي نأ امإو .موصعم نع اًقداص اًلقن نوكي نأ

 بسني ال هنأ يوحنلا دكؤي هبف ؛يوحنلا ركفلا يف ةريبك ةيمهأ دهاشلل ناك مث نمو

 ايراج نوكي نأ وأ ءاهيف ةقيلسلا لهأ نم هرودص تبثي نأب ءاهنم وه ام الإ ةغللا ىلإ

 دهاشلا يوناهتلا فيرعت نم اذه حضتيو .هليصفتو هتلمج يف مهنع ردص ام ىرجم

 عومجم "ققحم رظنو «قَّدصم لقن ىلإ جاتحي ملعلا" :هللا همحر -ةميمت نبا .مالسإلا خيش لوقي )١(
 يهو «ليلدلا بلط :يأ "لالدتسالا"ب فرعي ام أشن هيلعو .1 47/١ ءمالسإلا خيش ىواتف

 ؛نم نيملسملا هايلع بلغأ مه "ليلدلا"عوضوم نأ كلذ ؛ةيمالسإلا ةفرعملل ةزيمم ةمس

 ركفلا يف ةيجهنملا لوصألا نم لصأ وهف ؛مهريغو نييوحنو «نييغالبو «نيملكتمو «نييلوصأ

 .١؟ ١ص «نمحرلادبع هط .د ؛نازيملاو ناسللا :رظني .يمالسإلا
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 :يأ -يئزجلا كلذ نوكل ؛ةدعاقلا تابثإ ين هب دهشتسي يذلا يتزحلا" :هنأب ءيوحنلا

 .”"لاثملا نم صخخأ وهو ؛مهتيبرعب قوثوملا برعلا مالك نم وأ ؛ليزنتلا نم -دهاشلا

 دمتعملا لوقلا نم دهاشب لوقي ال يوحنلا ٍنأي نأ وه داهشتسالاف «هيلعو

 اذه تبثيل ؛دهاشلاب يتأيف اهيلع ساقي ةدعاق هنم لعجي كح درجي ؛قثوملا

 .هجوألا نم اًهجو ضفري / فعضي وأ همعديو هب هديؤيو مكحلا

 لال دتسالا :ىلع هقالطإ بلغي ذايفتتالا ذإ ؛"جاجتحالا" نم صخأ وهو

 ."عامسلا"ب «يوحنلا ريظنتلا ىوتسم ىلع فرعي ام وهو ءةيلقنلا دهاوشلاب

 وهو ىلاعت هللا مالك لمشف .هتحاصفب قثوي نم مالك يف تبث ام" :هب ىنعيو
 ."!"اًرثنو اًظن برعلا مالكو ذي هيبن مالكو .نآرقلا

 قلطم :ىلع بلغيف قلطي ذإ ؛داهشتسالا نم معأ وهف "جاجتحالا" امأ

 ىلإ جاتحا نإف ؛ةجحلا ىلإ ةجاحب'" يوحنلاف لقعلاب مأ لقنلاب ناك ءاوس ءلالدتسالا

 .”"عامسلا يف هتجاح دجو ةيلقنلا ةجحلا ىلإ جاتحا نإو ءسايقلا ىلإ أحل ةيلقعلا ةححلا

 برعلا تاجحلو «ميدقلا يبرعلا رعشلاو .فيرشلا ثيدحلاو .ميركلا نارقلاف

 .سايقلا ىلع برعلا نع ةياورلاو عامسلا ميدقتو «ةرثكلاب دادتعالاو «ةفلتخملا

 ,5ى5 .يديبزلل سورعلا جات كبه لرقم :رظنيو .(دهش) ةدام ىنوتفلا تاحانط صا فاشك )١(

 ." ص «يناغفألا ديعسل ءوحنلا لوصأ ىفو ءا/ل ص «ىدنلا رطق ىلع يعاجسلا ةيشاحو

 4١5. ص ءحارشتالا رشن ضيف (5)

 .؟65 صه .:كراملا نزام 0 .يوحنلا ينامرلا ةقفإ

 سا جاب“ ح



 لك «خلإ ...ةفخلاو لقنلاو «سبللا نمأو ءريظنلا ةاعارمو لاخلا باحصتساو

 .”يوحنلا ركفلا يف جاجتحالا ةدام ناك مكئلوأ

 سردلا يف اًعم -جاجتحالاو داهشتسالا -ناحلطصملا ناذه مدختسُي دق هنأ ىلع

 .”ديعقتلاو نينقتلا ردصم تناك يتلا ةيوغللا صوصنلا ىلع ةلالدلل يوحنلا

 ١ "ليثمتلا" يهو «يوحنلا سردلا يف -اًضيأ-رودت ةثلاث ةلغفل كانهو

 :”نيهجو نم «ىوحنلا دهاشلا نع فلتختو

 ىلع هب لدتسيو دهشتسي :يأ «ةدعاقلا ىلع هب جتحي يوحنلا دهاشلا نأ :امهوأ

 .همارتحا يغبني اهل اًساسأ دعيو ذاشلاو اهنم درطملا نايبو «ةدعاقلا ةحص

 .مزلم ريغ وهف مث نمو ءاههايبو ةدعاقلا حاضيإل يتأي وهف ؛ليثمتلا فالخب
 نم ةدعاق هيلع ىنبي ايف ةاحنلا طباوضل عضخي يوحنلا دهاشلا نأ :امهينأت

 وأ ,داهشتسالا رصع يف هب قوثوم لئاق ىلإ هتبسن نم دبالف مث نمو ؛مالكلا

 .اهتاغلب قوثوملا لئابقلا نم ةليبق ىلإ

 .مهمالكب جتحي ال نمع ءذخأي وأ هسفن يوحنلا هقوسي دقف «ليثمتلا فالخب

 تف ةنحل ردد

 :نيجهنم لالخ نم دهاوشلا عم ةاحنلا لماعت دقو ءاذه

 .اهدعب امو ؟ ص «يئارماسلا لضاف دمحم .د ؛ةيوحنلا ججحلا :رظني )١(

 .؟ 4 1 ص ؛مراكملا وبأ ىلع .د .يوخنلا ريكفتلا لوصأ )١(

 قلنا -86 بديع دمت .د .ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا :رظني (0)

 --7 هرب



 دمتعي ال مث نمو ؛ةدعاقلل درجملا موهفملا نم قالطنالا يف لثمتملا جهنملا :اههوأ

 يوحنلا لمع ةعيبطو قفتي اذهو .موهفملا كلذ ميسجتل الإ دهاشلا ىلع

 طابنتساو ةدرجملا تايطعملا فيظوتل برغلا مالك ديرجت ىلع ةمئاقلا ىلوألا

 .ةفلتخملا ثالامعتسالا نم نيناوقلاو دعاوقلا

 يف -نوءدبي ال ةصصخملا باوبألا يف ةيوغللا رهاوظلا مهتجلاعم يف ةاحنلاف

 :ةعونصم لمجب اهل الثمم ةدعاقلا عضوت لب ؛دهاوشلا داريإب -مهتافلؤم بلغأ

 .امهريغ وأ ءرعشلا وأ .ميركلا نآرقلا نم اذهاش اهيلع اودروي نأ نكمي كلذ دعبو

 حمنملا اذه يف دهاشلا ةمهمو يوحنلا سردلا لوط ىلع نيع هنطخم ال حهنم اذهو

 .ةياغ ال ةليسو ناك هدوجو نأ :يأ ءاهتحص نايبو دعاوقلا كلت رابتخا

 :ةثالث الاكشأ ذخأت دعاوقلا نأ ىلع

 "يبابلا لصأ"ب ىمست يتلا ةماعلا دعا وقلا يهو «ةدعاقلل يلصألا لكشلا ()

 هذهو «خلإ ...تالضفلاو لوعفملا بصنو ربخلاو أدتبملاو لعافلا عقرك

 ةغل اهتضافتسال -ةرورض -اهتوبشل اهيف عزانتي ال ذإ ؛دهاشلا نع ةينغتسم

 ليلحت يف هلمع ةيفيك نايب يوحنلا دارأ اذإ الإ .اهب قطنملا ميلستلو ءالقنو

 توطنا يتلا نيناوقلاو دعاوقلا طابنتساو ةنايإلا يف اهعزاتمو ةيوغللا ةقيلسلا
 ىبأ بتك نم ريثكو ؛هيوبيس باتك يف هظحلت ام اذهو «ةقيلسلا هذه اهيلع

 -؟ه4-



 وأ ءانغتسا وأ «ةدايز وأ فذح وأ ءريخأت وأ ميداقتي) لكشلا اذه ىلع جرخخ ام (ب)

 دعاوقلا نم نوللا اذهو .مهمالك يف هدارطا عم «خلإ ...نيمضت وأ لصف وأ «ريدقت

 مدعو «ةغللا يف ررقت ام ىلإ هعوجر نيبت مهتغل يف دهاوش نم هديؤي ام ىلإ جاتحي

 .برعلا مالك حيصف نم وه ةدعاقلل لكشلا !ذه لامعتسا نأو «هنع هجورخ

 دهاشلا يتأي انهو :مهمالك يف اًداش دعو ,ةدغاقلل يلصألا لكشلا ىلع جرخ ام (ج)

 فالتخا وأ تارورضلا ببسي ةدعاقلا ىلع جورخلا نايبل -اضيأ -يوحنلا

 .يوغل ماظن يأ نم هداعبتسا نكمي ال امه لماوعلا نم كلذ ريغ وأ ءتاجهللا

 جرخ امو .مهمالك يف درطاو لصألا نع جرخ ام -ةدعاقلل نالكشلا ناذهو

 يف ةاحنلا طباض قفو امههيف دهاشلا يتأي -مهمالك يف ذشو لصألا نع

 .”"ليلدلا ةماقإ ىلإ رقتفا لصألا نع لدع نم" :لالدتسالا

 ىلع مئاقلا جهنملا وه دهاوشلا عم يوحنلا .سردلا لماعت يف نيجهنملا يناثو :اههيناث

 .بارعإلاو ةينبلا ثيح نم هل ملكتملا ةلماعم ةيفيك نع ثحبلل دهاشلا نم قالطنالا

 ال ؛يوحدلا ماهتها روحت وه هيف صنلا ذإ ؛ةليسو ال ةياغ دعي -انه -دهاشلاو
 : ب يوحنا ركفلا يف فرع ايف الثام هدجن جهنم اذهو .ةدعاقلا جارختسا

 .تلإ[ «:.كايولاودا رتل كارلا ناعم :هبارعإو نارقلا قام بنك 0

 .خلإ ...ينج نبا بستحملاو ءيسرافلا يلع يبأل ةجحلاك ,تاءارقلل جاجتحالا بتكو ٠

 .11 ةووة4خ أل ٠ويفحخو للنار ١أؤ "ص ؛«فاصنإلا(١)
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 .يوبنلا ثيدحلا بارعإ :لثم .بارعإلاب. ثيدحلا تلوانت يتلا بتكلاو ه

 .خلإ ...كلام نبال .حيحصتلاو حيضوتلا دهاوشو ءيربكعلا ءاقبلا ىبأل

 دهاوشلا تلوانت يتلا بتكلا يهو ."دهاوشلا يف فيلأتلا" ب فرعام كلذكو ه

 هفازاسلا ننال وو ضاختلل ةيوسف تايبأ حرش :لثم ,حاضيإلاو حرشلاب ةيرعشلا

 نبال ءلمجلا تايبأ حرش يف للحلاو ءيرمتنشلا ملعألل بهذلا نيع ليصحتو

 .يدادغبلل بدألا ةنازخ اهتمق يفو «خلإ ...ىبمويلطبلا ديسلا

 يف ةغللا عقاو تابثإ ىلع اليلد هرابتعاب دهاشلا عم ةاحنلا لماعت نيجهنملا نيذبم

 طباوض ذخأم هنأ اك (ةيلالدلاو .ةيوحبنلاو :ةيفرصلاو :ةيئوصلا) ةقاتخملا اهنايوعسم

 :نارمأ داهشتسالا اذه يف مهمكحي .اهيف ةقيلسلا لهأ ننسو اهدودحو ةغللا

 .""ةحح لعجي نأ زوجي ال ةرورض نوكي ام نأ" :!هوأ

 دعاوقلا" تبثت الف ””ةدعاق هب تبثت ال ليوأتلا لمتحي ام لك" نأ :اههيناث

 نأ زاج اذإ هب جتحي ام لكف هيلعو ”"لمتحي ال يذلا صنلاب تبثت امنإو «لمتحمب

 طقس ءطقف هب لالدتسالا درو ام ريغ ةيبرعلا يف غئاس هجو ىلع" لمحم

 "لالدتسالا هب طقس دهاشلا يف ةضراعملا تققحم اذإ"و "هي جاجتحالا

 )١( ءاص «قارولا نبال ءوحنلا للع 76.

 به :ظيسلا(؟) :

 ١4. الد صو .75/!2ص ءقبالا (50)

 . 1١ ص فاصتالا(:)

 ت[11"5-



 يف لايخلاك وهف الإو .ةرهاظ ةوق يوق اذإ لالدتسالا عنمي لامتحالا قورط"و

 .5" يعض لمدحملاب لال دتسالا"و "لال دتسالا
 جهنم داهشتسالا رداصم نم ردصم لك عم يوحنلا ركفلل ناك دقو ءاذه
 :يلي ام هثيدح ءهب صاخ

 ميركلا نآرقلا :اًلوأ

 ةاحنلا ىدل اهزعأو اهالغأو داهشتسالا رداصم ىلعأ ميركلا نارقلا ناك دقل

 زاجعإ ةمق يف وه هفورح نم فرح لكو «نآرقلا اذه يف ةظفل لك" نإف «نيعمجأ
 هتاكاحم نود نسلألا عطقنت ءانبلا مكحم سايقم نييوغللا رظن يف وهو «لّواطي ال

 .0”هئوض ىلع نايبلا ةسرامت وأ ؛هديدمتب عنقت نأ الإ
 مالك بناج ىلإ هيلع هلئاسمو هسسأو وحنلا حرص ةاحنلا ماقأ مث نمو

 يف ىوقأو برعأ مهدنع -نآرقلا -باتكلا" نإ لب ءاّرثنو اًرعش حيصفلا برعلا
 زاج هب ئرق هنأ درو ام لكف نآرقلا امأ" :يطويسلا لوقي *”رعشلا نم ةجحلا

 ,.9ل1ةو .؟ ؛ ؟ص «قباسلا )١(

 .551و 6340و ؛587ص «حارشنالا رشن ضيق (0)

 47١. /7 ءيضرلل .ةيفاكلا حرش (؟)

 .7 ١ " ص «نيهاش روبصلادبع .د ءسايقلا تالكشم (4)

 ١/ ١4. .ءارقلل ءنآرقلا يناعم (5)

 ه7



 هيف ملعأ ال داش مأ ءاّداحآ مأ ءاّرتاوتم ناك ءاوس «ةيبرعلا يف هب جاجتحالا

 .""ةاحبنلا نيب اًفالخ

 قى ىيركلا نارقلا7 نفت لض :ةاتعألا ةزورغ اه اوسعأ دق ةادجتلا اع اذاو

 دامتعالا اولعجي مل مهنإف - مهدنع -داهشتسالا رداصم ىلعأ هلعجو ؛دعاوقلا عضو

 :ت) "”يشكرزلا لاق امى .هتاءارقو نارقلا نأل ؛هيلإ داتعالا ةلزنمب هتاءارق لع

 .”اًضيأ -ءادألا يف رايتخاو ءادأ قرط ىهو صن وهف ناترياغتم ناتقيقح ( م

 ءاهعم لماعتلا يف ةاحنلا جهنمو ةينارقلا تاءارقلا ةقيقح نع ثيدحلا لبقو

 .نيتوعد ةشقانملاب -انه -لوانتأ نأ بحأ ءديعقتلا رداصم نم اًردصم اهداهتعاو

 صنلا نع ةاحنلا فارصنا :ىنعمي «نآرقلا عم وحنلا ةعيطق ىوعد :اّلوأ

 دمحم .د مهسأر ىلع نيثدحملا نيثحابلا ضعب ىوعدلا هذه قلطأ يذلاو «ينآرقلا

 حوضوب ريشت دهاوشلل ةيلمعلا ةسرامملا اهيف ينلا وحنلا بتك" :نأ ىري يذلا ءديع

 صالختسال ينآرقلا صنلا ءارقتسا نع مهسفنأ اوفرص دق ةغللا يسراد نأ ىلإ

 اذه نأ معزأ ذإ ءاريثك قحلا هنو وايل يننأ دقتعأ الو" :لوقي مث ."هنم مهدعاوت

 ةاحنلا مظعم لمش دق جاجتحالا يف ينأرقلا صنلا ىلع دامتعالا نع فارصنالا

 ىلع الدتسم "'هيلإ هتيانع نم رشكلا هجو يذلا ماشه نبا ادع ام -ملعأ |مهيف -اًبيرقت

 )١( .حارشنالا رشن ضيف 411- 253١.

 .ناهرلا(؟) 51١8/1١.

 ا كن



 ىلع لماك دايتعا'' هيف يوحنلا سردلا ةمق لثمي يذلا هيوبيس باتك نأب كلذ

 نآرقلا تايآ نع يبست لفاغتو لوصألا ريرقتو ءارقتسالا يف ميدقلا يبرعلا رعشلا

 مل ,ةيآ ةئمثالث نع دزت ملف «نآرقلل تايآ نم هيف ام ىصحأ دقلو يمالسإلا رعشلاو

 .رعشلا اهمهأ ىرخأ صوصن ىلع تدمتعا اهنإ لب «ةساردلل اًردصم اهمظعم ذختي

 .'"'داهشتسالا ال ديكوتلاو ريرقتلا فدهم قاست (نأكف .كلذ دعب تايآلا قاست مث

 بت لك تءاج وحتلا دهاوش ىف اوفلأ" [نيح ةاحنلا نآب اضيآ -الدتسو

 ةظفل تحبصأ ىتح هيلع قيلعتلاو هحرشو رعشلاب ةوشحم انيديأ نيب يتلا دهاوشلا
 وأ نآرقلا تايآ نهذلا ىلإ ردابتي الو رعشلا هب دصقي يفرع ىنعم تاذ (دهاوشلا)

 اذه عمو «ينيدلا زرحتلا وه دحاو ببس'"' قإ كلذ ةاحنلا فقوم اًعجرم ''ثيدحلا

 نأ نآرقلا صني داهشتسالا نع اوثدحت نيذلا ةغللا ءالغ نم دحا عطعسي / ببسلا
 .”"'دحأ مامأ هئارآ يف اذه نلعي مث .هتيجح ركني

 ل هتقد مدع حضتي ةاحنلل اًريطخ اًماهتا اهتايط يف لمحت ةبيرغ ىوعد هذهو

 .اًعم ريظنتلاو ةأشنلا ىوتسم ىلع لب ءبسحف ةيوحنلا ةسراملا ىوتسم ىلع
 هيلإو يبرعلا وحنلا رودص هنع ناك يذلا زكرملا وه ينآرقلا صنلاف" ةأشنلا امأ

 اهذخأ يتلا ةيمعألا ةئادبلا نم ودجتلا قا ال: نآرقلا ضنلا ةيوكرع لولو هكؤرو

 ةرئادلل مولعك خيراتلاو ةفسلفلاو قطنملا مث «ىلوألا ةرئادلل مولعك مالكلاو هقفلا

 دياع دمحم .د «يبرعلا لقعلا نيوكت رظنيو ق١ *١- ىغللاب جاجتحالاو داهشتسالا (0)

 .اهدعب امو 86 ص ؛يرباجلا
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 رعشلا نكلو ءرعشلا ريسفتل ةادأ حاضيأ -ناك وحنلا نإ -انه -لاقي دقو .ةيناثلا

 كلذ روطتي ملو الع حبصيف رونلا ري مل وحنلاف ""نآرقلا ريسفتل ةادأ ناك هسفن

 تافاقثلا عم ةنراقملاب -ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ريظنلا عطقنملا روطتلا

 ةدرفملا ةمدخ يف -للوألا هقلخت ةظحل نم -هسفن فظو ام ردقب الإ -ىرخألا

 !!ةرورضلاب وحنلا خيرات نم مولعم وه امم اذهو .ةينارقلا

 برعلا مالكب ملكتلا ىلإ لوصولا" ب وحنلا ملعت يف ةدئافلا ةاحنلا طبر اذهو

 لصأ وه يذلا 38 هللا باتك ميوقتو ريغم الو لدبم ريغ اًباوص ةقيقحلا ىلع

 .""'ةقيقحلا ىلع اهيناعم ةماقإو 5ىبنلا رابخأ ةفرعمو .دمتعملاو ايندلاو نيدلا

 "ميرك ملع"ك وحنلا ةياغ لعجي يذلا (هال47 :تا ينج نبا هررقي ام اذهو

 .""امهمهف ىلع اًنوعو «لسرملا هيبن مالكو «لزنملا باتكلل اًمداخ" :موقي نأ

 ىلإ اهتاطلس دتما يتلا ةيوحنلا ةكرحلا يف رظنلا هدذكؤي قيقد مالك اذهو

 .دقتنت ام دقتنتو .ححصت ام ححصت ءرعشلا صوصن

 يرعشلا دهاشلا عقوم ةطلس اهيلإ عفادلاو ءاه ريسملا نكي مل ةكرحلا هذه نإ :لوقأ

 لظي ىتح هبولسأ ىلع ظافحلاو نآرقلا ةمالس ىلع صرحلا لب .ينيدلا دهاشلا ىلع

 .هيف بيكارتلا ةلالدل ديدس مهفل اًيرورض ناك اى نيئباعلا ثبع نم اًنوصم

 )١( ةمكص .يشيارطلا حروج .3 «يبرعلا لقعلا ةدحو ١.

  000صه .يجاجزلل .حاضيإلا 48.

 )©( .صئاصنخلا ١8415 .
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 ميركلا نآرقلا نأ ىوعتلا ركفلل نورظنملا كردأ دقق: قتلا ىوعتس لغافأ

 فيرعت يف يطويسلا لوقي «مهيدل داهشتسالا رداصم يف لوألا ساسألا ناك

 ثيح نم ةيلامجإلا وحنلا ةلدأ نع هيف ثحبي ملع" :هنأب "وحنلا لوصأ" ملع

 نع ثحبلا :يأ .هنع ثحبلا ةهجل نايب هتلدأ ثيح نم :يلوقو ...هتلدأ يه

 ءاذاحآ مأ ءّرتاوتم ناك ءاوس ءمالكلا حصفأ هنأل ؛وحنلا يف ةجح هنأب نآرقلا

 نعو «كلذك هتيبرعب قثوي نم مالك نعو «يتآلا اهطرشب كلذك ةنسلا نعو

 زوجي ركذ امم الك نأ :يأ .كلذك -ةفوكلاو ةرصبلا :ينعي -نيدلبلا لهأ عامجإ

 ظ .””هريغ نود هب جاجتحالا

 لاجم يف ميركلا نآرقلا اولفغي نأ ةاحنلل ناك ايف «ةسرام لا ىوتسم ىلع امأ

 ينآرقلا صنلا لتحا لب «هتتايصو هظفحو هتمدخل الإ وحنلا عدتبي ل ذإ ؛مهديعقت

 ءالكو رعشلا اهلتحا يتلا كلتو ًافاكتت ةيزكرم ةثاكم ةيوحتلا ةسراملا ف

 تناك تيس اهديسودهاوعلا فللت لعأ ودب نارقلا :تانعلا للقلب برعلا

 فالخلا ناديم يف ةدماص فقت دها وشل نيف عونلا اذه اع ان يتلا ةدعاقلا

 .اهتفك حجرت ام اًيلاغو ةاحنلا نيب

 يف ةينآرقلا دهاوشلا فاشك" هيرب هنو اره تدي ةولاق /د تماق دقو

 :تغلب ةيوحنلا رداصملا يف ميركلا نآرقلا تايآ نأ تدجوف "ةيوحنلا رداصملا

 )١( حارشنالا ضيف ١ -7١5؟5.

 ما



 نأ :يأ ."ميركلا نآرقلا تايا عامج يهو .ةيآ نيثالثو ايو نيعمو كالا ةنع

 .نييوحنلا رداصم يف رخأ ةرم رثن هلماكب ميركلا نآرقلا

 يف ميركلا نآرقلا رثأ نايبل ىرخأ ةيئاصحإب ؛يدبللا ريمس دمحم .د ماق دقو

 :دح وف «؛ةدعاتشلا ءانب

 قلعتت تناكأ ءاوس ءاهيف نيبلا هرثآ هللا باتكل ناك اهعاونأ لكب ةدعاقلا نأ (أ)

 تناك مأ .افاكشأ ىتشب فورحلا ٍيناعمب قلعتت يتلا دعاوقلاك كلذو .ىنعملاب

 قلعتت تناك مأ خلا ...فذحلاو ريخآتلاو ميدقتلاك «بيكارتلاب قلعتت

 .ةلمحلا لخاد تالكلل يبارعإلاو يئائبلا طبضلاب

 رواج لب ءاهئادحتساو اهئاشنإ ىلع رصتقي مل ةدعاقلا ىنبم يف نآرقلا ثا (ي)

 يف اّيوق اًلماع كلذك هاندجو امك رخآ انيح اهضقنو ءائيح اهتيبثت ىلإ اذه

 ."اهئازجأ ةعسوتو اهعيرفت

 رثأ ىلع فقنل ؛وحنلا بتك نم باتك يأ حتفت نأ نم رثكأ ىلإ جاتحن الو

 .يوحنلا ركفلا ليكشت يفو لب .دعاوقلا ءانب يف ميركلا نآرقلا

 )١( «ناقتاللا 'رظني ١//51.

 .اهدعب امو .147 ص .ىديللا ريمس دمحم .د ؛ىبرعلا وحنلا ىف تاءارقلاو نآرقلا رثأ :رظنيب (؟)

 فلؤملا لوانت دقق ءمركم ملاس لاعلادابع .د ؛ةيوحنلا تاساردلا يف هرثأو ميرككلا نآرقلا :باتكو

 ةسراهملاو ةيرظنلا ىوتسم ىلع يوحنلا سردلا تاهاجتا يف ميرككلا نآرقلا رثأ هيف

 4 ا



 ليلد ربكأ هنأ ءديع دمحم .د ىري يذلا ءهيوييس باتك ىلع -انه-رصتقأسو

 لماك دامتعا -ىري امك -هيف ذإ ؛نآرقلاو وحنلا نيب -ةموعزملا -ةعيطقلا كلت ىلع
 !!يمالسإلا رعشلاو نارقلا تايآ نع يبسن لفاغتو ٍلهاجلا رعشلا ىلع

 ةيآ ةئامعبرأ نم رثكأ -هدحو -هيوبيس باتك يفف ؛حيحص ريغ مالك اذهو

 .©زيزعلا هللا باتك نم

 فاعضأ يواست ميركلا نآرقلا تايآب داهشتسالا نم ةبسنلا هذه نإ :لوقلا نكميو

 نم ةروصحم ةينارقلا تايآلا نأل !!باتكلا يف -اًعم -رثنلاو رعشلاب داهشتسالا ةبسن

 .اهب طيحي نأ ناسنإ يأل نكمي الف ةيرثتلاو ةيرعشلا صوصنلا امأ ,مكلا ثيح

 داهشتسالا "ةيآ ةثايئالث ىلع دزت مل" هيوبيس باتك يف ميركلا نآرقلا تايآ نأ ديع دمحم .د ركذ )١(

 ميلعت ضفر هنأ نم ينزاملا نع يور ام دمتعا كلذ يف هلعلو ؛١٠* ص «ةغللاب جاجتجالاو

 باتك نم ةيآ اذكو ةئايثالث ىلع لمتشي باتكلا اذه نإ" :هلوقب كلذ اًللعم هيوبيس باتك يمذلا

 نإو ١1١7 ص يواطنطلا دمحم خيشلا عوجتلا ةأعت ."اًيمذ اهتم نكمأ نأ ىرآ تلو كك هللا

 اذكو ةئايثالث) ينزاملا نع يور امو «ةيآ ةثايئالث ىلع دزت ل) روتكدلا ةرابع نيب قرف كانه ناك

 دنع تناكف ؛باتكلا يف نآرقلا تايا ءاصحإب ثيدحلا رصعلا يف نيثحابلا ضعب ماق دقو (ةيآ

 وهو .57570 ص «قاحنلا مامإ هيوبيس :هبأتك 2 عةيأ نيعبسو اذنك ةثأثالث .ءيدتجلا ذاتسألا

 خافنلا بتار دمحأ ذاتسألا ماق مث «تايآلا نم ليلق ريغ ددع هتاف دقف قيقد ريف ءاصحإ

 دقو «ةيآ ةثاعبرألا نع هئاصحإ يف تدازف «(هيوبيس دهاوش سرهف) هباتك يف ةميق تاءاصحإب

 ١١. 85ص ؛ةديفر ميهاربإ .د هريسفتلا بتكو وحنلا :رظني .ليلق ءىش -اًضيأ -هتاف

 مش



 نيثالثو تسو نيتئامو فالآ ةتس عومجم نم ةيآ ةثامعبرألا ىلع ديزي ام ةبسنف

 نفت نيسفتوب لا هر ل نآرقلا تايآ عومجم يه ةيآ

 !!برعلا رعش نم دعلا هيصحي ال ام عومجم نم رعشلا

 يف روهشملا" :لوقي «نارقلا مولع يف نيثحابلا دحأ تلعج ةبسنلا هذه نإ لب

 اهنيتاوقو ةيبرعلا ماظن فصو يف لوألا ىساسألا ردصملا هنأ هيوبيس باتك

 اهيناعم نيبتو اهليلحتب هيوبيس ةيانعو هيف ةينآرقلا دهاوشلا ةرازغ نأ الإ ةيوحنلا

 نأ كلذ ؛”"يوغللا ريسفتلل ةئيهملا رداصملا نم باتكلا رابتعا ىلإ انعفدي

 ىلإ الخدم وحنلا دمتعت يتلا .ىلوألا ةبرجتلا دعي -هيوبيس باتك -باتكلا

 .هيف اجهنمو ريسفتلا

 ةجيدبخ .د لوقت امك -دكؤي تايآلا هذه عم لماعتلا يف هيوبيس جهنم نأ ىلع

 ةاحنلا رثكأ نم" ناك هنأ -هيوبيس باتك يف تاصصختملا ىدحإ يهو -يئيدحلا

 مالك غلبأ هنأل ؛ىلوألا ةبترملا يف هعضي ناكو هل الالجإو :ينآرقلا دهاشلاب اكس

 .””ةعيفرلا بيلاسألاو ةليصألا ةيبرعلا لثمي هنألو ءاصو صن قثوأو لزن

 :لي امك ؛ةموعزملا ةعيطقلا كلت ةيرف ضحدي اب كلذ ةروتكدلا حضوت مث

 ناوتع مهي هايد فايعتيلالا ق:لرألا نياسآلا نآرقلا رغعيب هيرويس نأ 0)

 يف ةدراولا ميركلا نآرقلا تايآب هل لثميو .هنع ثدحتيس يذلا بابلا

 )١( ؛يوالطخلا يداها .د ؛«ريسفتلا بتك يف ةغللا اياضق ص١ 35.
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 ةينآرقلا ةيآلا نم قلطني وهف ءاّرثنو اًرعش برعلا نع درو اهب ىنثي مث :.عوضوملا

 ىلع الإ نوكي ال ياو :تالذ لاثع ,اهليضاتاو نحتلا نفاوك رع

 ّمِحَر نَم الإ هللا رم ْنِم َمْوَيْلا َمِصاَعآل" :ىلاعت هلوق كلذ نمف'' :"نكلو ىنعم

 اهعشنف تنمأ هن مث ْتَناَك الُوَلَف" :-لجو زع -هلوقو ءمحر نم نكلو ا

 َناَك اَلْوَل'' :ك5 هلوقو ءاونمآ امل سنوي موق نكلو :يأ 2" َسْنوُي َمْوَق الإ ! اهماَعِإ
 كك
 قا

 يجن نم اليل الإ ضْرَألا يف داَسَمْلا نع َنْوَهَْي ةّيِقبأ وو ْمُكلبَق نم نوفل َنِ يد

 مراد ني وجرح َنيِذّلا" :ذق هلوقو ؛مهنم انيجنأ نم الق نكلو :يأ *"
 برضلا اذهو هللا انبر :نولوقي مهنكلو :يأ "هللا اَنْبَر اوُلوَقي نأ الإ ٌّنَح

 ."إ عش 0صظكظذ111111

 اهضعب هبشي ميركلا نآرقلا نم اهعيمج -عوضوملا يف هدهاوش نوكت دقو (ب)

 يتلا واولا" باب يف هلوق يف امك ىرخألا ىلع هتايآ ىدحإ لمحيو ضعبب

 )١( :ةيأ دوه :ةروس 57.

 .44 :ةيأ ءسنوي :ةروس (؟)

 22115 1:ةيأ دوه :ةروس (؟)

 4١. :ةيآ ءجحلا :ةروس ( 5)

 ."7 85/17 «باتكلا (0)

 ماقرأ ؛ةحفصلا هذه شماه يف ةروتكدلا تركذ دقو .77 ص ءوحنلا لوصأو دهاشلا :رظني (5)

 .حمهنملا اذه دكؤت هيوبيس باتك نم تاحفص



 فلآ اهيلع تلخد يلا واولا هذهو'' : "ماهفتسالا فلأ اهيلع لخدت

 نأ ىف لخَأ َنِم ان" -م لج ىلاعت - هللا لاق .ناآرقلا يف 3 ةرثك ماهفتسالا

 ها نأ ىََقْلا لأ 0 1 ب 0 وُمْيَأَن مه ْمُهَو اًناَيَي اَنْشْأَي طا

 َرْكَم أوُنِمْأَنَأ " :ىلاعت هلوق يف ءافلا ةلزنمب واولا هذهف .:""َنوُبَعْلَي ْمُهَو ىَحُض
 ليك

 نعل

 :لاقو ."' َنوُلَّوَأْلا ايان #رمملاع" :لجو زع -هللا لاقو .”"'هللا

 50" اَكْهَع أوُدَماَع الك َوأ"

 وأ ةيآب ةدعاقلل ليثمتلاب يفتكي دق ميركلا نآرقلا نم دهاوشلا ترثك اذإف جر

 ف ريثك برضلا اذه"و "نآرقلا يف ريثك وحنلا اذهو" :الئاق بقعي مث «نيتيآ

 درو ام ةرثك ركذي وأ ""كاذ نم نآرقلا ىف ءاج ام عيمج كلذكو'' و "'نآرقلا

 )١( ةيآ .فارعألا :ةروس 419,

 .44 ةيآ .فارعألا :ةروس (؟)

 .44 :ةيآ .فارعألا :ةروس (*)

 /١7. 015 :ةيآأ «تافاصلا :ةروس (8)

 ٠١٠١ :ةيأ قرقبلا :ةروس (0)

 )١( -امه /" باتكلا 1844

 2.177 /8و الف /5و ا 7 باتكلا (/)

 .185و5127 * .يبانا (خ)

 ل



 هارن لب «داهشتسالا يف لوألا ساسألا نآرقلا هلعج دنع فقي مل هيوبيس نأ ىلع (د)

 هيف اًرمضم نوكي ام" :باب يف ءاج ام كلذ لاثم هيلع ساقي يذلا لصألا هريتعي

 .كالول كلذو" :لوقي ثيح "مسالا هدعب رهظأ اذإ هلاح نع الوحتم مسالا

 رامضإلا ةمالع تءاج ولو ,عفر ترهظأ اذإو ءرج هيف مسالا ترمضأ اذإ ؛يالولو
 "5٠ َِنِمْؤُم انك منَ اَلْوَل"' :هناحبس لاق امك "تنأ الول'' :تلقل «سايقلا ىلع

 :كلذ دعب هارن مث (ه)

 ىلع لدتسا برعلا تاغل نم ةغل ريرحت يف درو ريبعت ةحص تابثإ دارأ اذإ -
 .”ميركلا باتكلا نم تايآب كلذ

 .”رعشلا يف درو.ام ىلع -كلذك -تايآلاب لدتسيو -

 ."نآرقلا يفدرو اهب اهنم لكل دهشتسا .هجو نم رثكأ اهيف زوجي ةلآسم مالكلا يف تضرع نإو -
 ةديجلا ةنسحلا هجوألا ىلع اهجرخ تايآلا نم ةيآ يف ةيبارعإلا هجوألا تددعت نإو -

 .”نسحتسملا الو يضرملا ريغ اهنع ايفان برعلا ةغل يف رهشألا رثكألا ىلعو

 3 اس ةووسا(0)

 7/7 /؟ «باتكلا (؟)

 .؟١/81 باتكلا (؟)

 ,؟ ق1 1١/ ؛قباسلا (4)

 ,38 -* 5 7" قباسلا (0)

 2 -67 /* .قباسلا (5)
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 وأ ةدعاق تابثإل ؛ةيوحنلا هتاشقانم لاجي يف ةينآرقلا تايآلا نم رثكيو -

 ."وكح طابنتسا

 نم اهجو ايهنيب ىري ال وهو «بارعإلا يف ىرخأب ةيآ مههيبشت مهيلع دري هنأ امك -

 هجو فلاخي رعشلا نم تيب وأ برعلا مالك نم ةرابع بارعإ مههيجوت دري وأ هبشلا

 .”ةحاصفو ةغالب اهرثكأو يبرعلا مالكلا بيلاسأ ىلعأ نآرقلا نأل ؛ميركلا نآرقلا

 .”'هدعبو هلبق ةاحنلا رئاس فقوم وهو ينأرقلا صنلا نم هيوبيس فقوم وه اذه

 .مارتحاالاو ةيانعلا نم هقحتسي ام هولوأف هتناكمو دهاشلا اذه ةميق اورعشتسا

 صن وحن ركيم هاجتا نم يوحنلا سردلا يف فرع ام ىلإ ةفاضإلاب هلك اذه

 ام رهظ دقف برعلا راعشأ اهلنت مل ةيانع هيناعم نايبو هبارعإب ىنعي ميركلا نآرقلا

 :لثم "نآأرقلا يناعم" بتكب فرع

 .(ه1814١ :ت) «يئاسكلل ءنآرقلا ناعم -

 .(ها5١٠ :ت) «برطقل «نارقلا ناعم -

 .(ه١١ا/ :ت) .ءارفلل «نآرقلا ناعم -

 .(ه١١1 :ت) شفخألل «نآرقلا ناعم -

 .خلإ ...(ه17949 :ت) ناسيك نبال ؛نآرقلا يناعم -

 .18 5 /7 ءقباسلا(١)

 534475 ةباهلا 86

 .ديؤملا نارمع تنب ةزئاف .د ؛ةيوحنلا رداصملا يف ةينارقلا دهاوشلا فاشك :رظني (*)
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 :اهرهشأ نمو "نآرقلا بارعإ بتك"ب فرعام كلذكو

 .(ها"١١ :ت) ؛جاجزلا ىلإ أطخ -بوسنملا نآرقلا بارعإ -

 .(ها"78 :ت) .ساحنلا رفعج ىأل ؛نآرقلا بارعإ -

 .(هالا/٠ :ث) .هيولاخ نبال «نآرقلا بارعإ -

 .(ه 47١ :ت) ءيفوحلل «نآرقلا مولع يف ناهربلا -

 .(ه 4597 :ت) .بلاط يبأ نب ىكمل «نآرقلا بارعإ لكشم ريسفت_ -

 .(ه018 :ت) ,يريكعلا ءاقبلا يبأل :نآرقلا بارعإ -

 .(هدهالال :ت) ,يرابنألا مال «نارقلا بارفإ -

 .(ها/ 47 ت) ؛يسقافسلل «نآرقلا بارعإ -

 .خلإ ...(هاله5 :ت) ءيبلحلا نيمسلل .(نوصملا ردلا) نآرقلا بارعإ -

 ىلع ةماقإ لوطو لمأتو ركف دعب "هبارعإو نآرقلا يناعم نايب لوانتت اهلكو

 اهيجوتو اًجاجتحا" دعت اهنأ اك يد انيد دعي اهيف وحنلا ذإ .هسرد

 دعاوقل اًليصأتو لكشملا بارعإو يناعمبل اًريسفقتو بيرغلل اًنايبو تاءارقلل

 . '""ينآرقلا ريبعتلا ىده ىلع وحنلا

 نآرقلا بارعإ نم لعجم ءاملعلا ضعب نأ ١1١/1( «نونظلا فشك) يف ةفيلخ ىجاح ركذي )١(

 نم وه ةقيقحلا يف هنككل"" :لوقيف كلذ ىلع قفاوي ال هنكلو ءريسفتلا ملغ عورف نم هدعيو ءاّلع

 ."يغبني اك سيل اُلقتسم الع هدعو ءوحنلا ملع

 117 بط ريسشتلا بكو يصلا(؟3
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 رثألا (هبارعإ)و :(نآرقلا يناعم) يوحنلا فيلأتلا نم نيعونلا نيذل ناك دقو

 .يلقعلا ريسفتلا وأ .يأرلاب ريسفتلا ملع ةأشن يف ىلوألا ةلحرملا امهرابتعاب ريبكلا

 .نارقلا مولع ىلع ءاضيبلا وحنلا يدايأ نم ادي يوحتلا ركفلا يف هاهتالا اذه نوكيف

 يف تدعاس دق -اهفالتخا ىلع -ةيوغللا مولعلا تناك اذإ هنأ معزأ داكأ لب

 نكي مل هنإف هيف لامجلاو زاجعإلا ملاعم هانكتساو ينآرقلا صنلا راوغأ فاشكتسا

 نم ناك دقف نآرقلا ريسفتلا ةمدخ يف وحنلا ملع يهاضيل مولعلا هذه نم ملع

 .ةماع ةغللا يف ظوفلملا نم هريغبو .ةصاخ نآرقلاب هتقالع يف ةوظح مولعلا دشأ

 نأ ىنعمب -'"ينيدلا زرحتلا" ةركف نأ :ررقأ نأ هلك كلذ دعب عيطتسأ لهف

 ةساردلا يف هنع مهتقرص هيزنتو سيدقت ةرظن نآرقلا صوصن ىلإ اورظن ةاحنا
 .د اهيلإ بهذ يتلا نآرقلاو وحنلا نيب ةعيطق نم اهيلع بترت امو «لالدتسالاو
 يوحنلا ركفلا يف اه دنس ال ةقلتخم ةصق ضخم لب «ةعنقم ريغ ةركف -ديع دمحم

 !!ةسراملا ثيح نم الو ريظنتلا ثيح نم الو ةأشنلا ثيح نم اال

 نم ةاحنلا فقوم وهو ءرخآ بناج يف ةعيطقلا هذه ةهبش رهظت دق «معن

 ."دعب اميف أي رخآ ثيدح هل اذهو .ثيدحلاو تاءارقلا

 5 العا 2

 نيثحايبلا ضعب تاباتك يف فرع ام يهف :ةيناثلا ىوعدلا امأ :اًيئاث

 دإ ؛اهتقباب ةطبترم ىوعد يهو "ينارقلا وحنلا ةيرظن" نم نيرصاعملا

 .اةكص :رظن )١(

 ل



 ينآرقلا صنلا عم لماعتلا يف ريصقتلاب ةاحنلا نم فلسلا مابتا ىلع موقت

 هرثنو هرعش برعلا مالك نم مهغلب ام ىلع ديعقتلا يف داتعالاو .ةهج نم

 نم مهقالطنا يف ةاحنلا قدص حص ولو «ةتباث ةهج نم هلثمو هزجرو

 مهب تطتشاف .هيلع مهدعاوق ءانب يف اورصتقال ينارقلا صنلا ةمدخ

 نأ اولواحف ءططشلا بكرم اوبكرو" كلاسملا مهيلع تيمعو لبسلا

 .هيف اهنومكحي روثأملا يورملا ىلع اناطلس ةدرجملا دعاوقلل اولعجي

 لوق دح ىلع "يباوصلا ةبناجم الإ وه امو باوصلا وه كلذ نأ نوبسحيو

 .”"نآرقلا وحن '' هباتك يف راوحلا راتسلادبع .د

 ردصملا هذاختا"ب نآرقلا نع اعافد -ينآرقلا وحنلا -ىوعدلا هذه تءاج مث نمو

 ءعامسلا رداصم نم رخآ ردصم يأ ىلع هميدقتو ةيوحنلا ةدعاقلا عضو يف لوألا

 هيلع اولوعو هنم اورثكآف نامزلا ميدق نم ةاحنلاب دبتسا يذلا رعشلا ردصم ةصاخيو

 .""”حالصإلا بجو اذهو «للخلا ءاج انه نمو .فولأملا وحنلا يف لوألا ةناكملا لتحاف

 ىلع تماق ميركلا نآرقلا نأ" مهرظن يف ةوعدلا هذهل ةيعورشم يطعي امتو

 هذه معدت ىرخأ دهاوش هعم ناكأ ءاوس ءلوصأ هجين ىلع تينبو دعاوق هساسأ

 ؛قفتت ال مأ ةاحنلا لوصأ عم قفتت لوصألا تناكأ ءاوسو نكت مل مأ دعاوقلا

 .الاص (1)

 ١5. ص «يراصنألا يكم دمحأ .د ءينآرقلا وحنلا ةيرظن (؟)
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 اهتميق نم دازو وحنلا دعاوق ىنغأ ةفلتخملا هتاءارقب ميركلا نآرقلا نأل كلذ

 .”"بيلاسألا نسحأو دعاوقلا نتمآب اهدمأو

 :هوجو نم !ٌرظن ىوعدلا هذه يف نأ قحلاو

 نآرقلل نأ تابثإ اهئارو نم داري يتلا (ينآرقلا وحنلا) ةزجوملا ةرابعلا هذه نأ -أ

 نم انؤاملع هب ماق ليوط خيراتل عورم رادهإ اهيف قاحنلا هل ضرعتي مل اًوحن

 .خيراتلا اذه نم فرط ىلإ -لبق -ترشأ دقو :ميركلا نآرقلا ةمدخل نييوحنلا

 لمعت ةقيقد ريغ ةرظن ىلع ةمئاق -ينآرقلا وحنلا -ىوعدلا هذه نأ -ب

 دكار دوصتختسب اراك ااا جتا نإدإ يوحنا يبردلا حو تاجا

 نأ ءرخآ ىنعمب | !!اهسفن ةيبرعلا نم ةيبرعلا دعاوق لب :نآرقلا نم ةيبرعلا

 ةغلل نودعقي اوناك امنإو ؛ميركلا نآرقلا ف ةغلل نودعقي اونوكي مل ةاحنلا

 .يبرعلا ناسللا يهو ءنآرقلا

 ىلع هتماقإو نآرقلا يف ةغللا لع ىوحنلا سردلا ةماقإ نيب ريبك قرف كانهو

 كلت هيف نودجي صن لك ىلإ اوهجتاق ؛ةاحنلا دوصقم وه ناك يذلا نآرقلا ةغل

 .اه نينقتلا هلالمخ نم نولواحم ةغللا

 كلت نأش وه كاع 0 ةغللا ىلع ب سردلا ةماقإ نإ مث -ج

 ينع نمت ناتو 5 * اص .مركم ملام لاعلادع .د «ةيرحنلا تايساردلا يف ه آو ميركلا نارقلا )١(

 .588 -١١7؟ ص (نارقلا وحن) ةيرظنلا هذه لوح اذه هباتك نم يناثلا بابلا رادأ ذإ ؛ةيرظنلا هذهم

 7 اه



 !!ةقيلسلا كلت زحعأ اب نآرقلا ءاج فيكو .برعلا دنع ةيوغللا ةقيلسلا نايب

 نآرقلا ةغل لوح مهَسرد اوماقأ منيح -ىرأ ام ىلع -ةاحنلا هيلإ نطف ام اذهو

 .يبرعلا ناسللا يهو هيف ةغللا ال

 نينقتو ماوقألل ةسارد اهدعاوق عضوو ةغللا ةسارد نإ :تلق اذإ دعبأ الف

 اوناك امنإ اهدعاوق نوجرختسي اوناك نيح نيلوألا وحنلا خويش نأو مهقئالسل

 دعاوق اهسفن يه اهنوريصيو اهنوللحيو اهسفن ةقيلسلا هذه لوصأ نوجرختسي
 هيوبيسو سنويو ليلخلا ةلاقم يف نونعمي 9 حضاو اذهو «ناسللا اذهل

 .مهتقبط يف نمو ءارقلاو يئاسكلاو

 ناك ناسللا اذه لاوحأل هتسارد ىف هيوبيس نأ بير هجلاخي ال اًداقتعا دقتعأو

 نأو «ءةمألا هذه ةيوغللا ةقيلسلا يف ثخبي هنأ هيلع سبتلي ال اًكاردإ اك رده

 باحصأ دنع نايبلا ةكلم طبضت تناك يتلا لوصألا يف ثحب يوحنلا ثحبلا
 قئالس نم ترطاقت ةيبرعلا مولع نم 5 ةغالبلاو وحنلاف .ناسللا اذه

 ىلع قئالسلا هذه نم رظنلا لهأ اهجرختسا مث ؛ماكحإلا ةياغ ىلع اهيف تناك

 عجر نحللا اشفو اهباحصأ باهذب ةقيلسلا تبهذ الف «نيناوقو دعاوق لكش

 ةشهدم ةراهمب ةاحنلا اهصنتقا يتلا ةقيلسلا هذه هيف نودجي وحنلا ىلإ سانلا

 .مهتاموظنم يف اهوقسنو

 :نيتزيكر ىلع موقت -ينآرقلا وحنلا -ىوعدلا هذه ةيعو رشم نأ -
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 ىلع تماق ميركلا نآرقلا نأ" :نم .مركم ملاس لاعلادبع .د هركذ ام :اهشوأ

 نيرظنملا ىدل هب ملسم رمأ اذهو .”"لوصأ هجهن ىلع تينبو دعاوق هساسأ

 نم اعون كانه نإ :لاقي نأ كلذ يعدتسي له نكلو .ميدقلا يوحنلا ركفلل

 !؟ينارقلا وحنلا وه وحنلا

 اًوحن -كلذك -كانه نأب لوقي نمل ملسف نأ" انيلع نإف كلذب انملس اذإو

 دعاوق نم اًريثك كانه نأ انك لوصأو دعاوق هيلع تماق دق رعشلا نأل اًيرعش

 نأب لوقي نم لوق غيستسن نأ هسفن تقولا يف انيلعو رعشلاب اه لدتسا دق وحنلا
 ثيداحأ نم اًضعب نأ رابتعا ىلع فيرشلا ثيدحلا ىلإ ةبسن اًيئيدح اًوحن كانه

 -اهب لدتسا امك ؛ةيوحن لوصأ ىرخألا يه اهيلع تماق دق ميركلا لوسرلا

 .”'”نيعونتم ةاحنل ةفلتخم تايئّرحو دعاوق ىلع -كلذك

 .نييرصيلا دنع تاءارقلا وحن :ىلإ يبلش حاتفلادبع .د دنع ىوعدلا دتمت اب

 دنس ىلع موقي ديدج وحن جارختسا" :مث نمو ؛نييفوكلا دنع تاءارقلا وحنو

 "”ءادألا يف ةطيحم ةقدو «لقنلا يف عاو طبضو «ةياورلا يف حيحص

 :ىنعأ ءوحنلا ىلع اَيق ةفلتخملا هتالاجم يف.لاععتسالا حبصي تاوعدلا هذهو

 هعم يغتني ام اهددجتب -اًضيأ -ددذجتتو تالاعتسالا ددعتب ءاحنألا ددعتتف «رايعملا

 )١( ص ؛ةيوحنلا تاساردلا يف هرثآو ميركلا نآرقلا 5٠١.

 :”"ص «يرعلا وحنلا يف تاءارقلاو نآرقثا رثأ (؟) ”.

 )( ص «يبسرافلا يلع وبأ 5 57 .

189/4 



 ةراضتلا خيرات يف وحنلا ةعيبط سكع اذهو «ةغللا زاهج لخاد درطملا ماظتنالا أدبم

 .اهتاذ دح يف ةيوغللا ةرهاظلا نم اًفقوم سيلو «ةغللا ريغت نم فقوم وه يذلا ةيبرعلا

 يكم دمحأ .د اهركذ يتلا ىوعدلا هذه تاموقم يهف «نيتزيكرلا يناث امأ

 :لوقي ."ينآرقلا وحنلا" ةيرظنل رظن نم رثكأ دعي يذلا .يراصنألا

 :نابناج اهلق ؛ةيرظنلا هذهل ةيساسألا تاموقملا امأو''

 .قافتالا بناج (آ)

 .فالتخالا بناجو (ب)

 باغلا وهف ةينآرقلا صوصنلاو ةيوحنلا دعاوقلا نيب قافتالا بناج امأ

 ؛ريسي هرمأ نأ ريغ -!!لوقي اذكه -ةيرظنلا هذه يف ربكألا مسقلا وهو ءريثكلا

 ةيوحنلا دعاوقلا نيب فالتخالا بناج امأو .عيمجلا نيب قافتا عضوم هنأل

 رهاظم هلو ةيرظنلا هذه يف زيكرتلاو لقثلا عضوم وهف ةينآرقلا صوصنلاو
 :ةيتآلا رهاوظلا يف رصحنت ةددعتم

 .ةحيحصلا ةضراعملا ةرهاظ )1١(

 .ةيفخلا ةضراعملا ةرهاظو (؟)

  ,”"'ليوأتلا ةرهاظو (*)

 وه ةينآرقلا صوصنلاو ةيوحنلا دعاوقلا نيب قافتالا بناج ناك اذإ :لوقأ

 !؟"'ينآرقلا وحنلا ةيرظن" ىلإ -نذإ -ةجاحلا |ف --همالك صنب --ريثكلا بلاغلا

 ١ ( اةاص «ينأرقلا وحنلا ةيرظن ,

 * سال ري



 اذه ةقد مدع عم -ةينأرقلا صوصنلاو ةيوحنلا دعاوقلا نيب فالتخالا بناج امأ

 ىلع ةيوحدلا دعاوقلا ليزنت يف ةاحنلا فالتخا وه هارأ يذلا قيقدلا ريبعتلاف .رييعتلا

 صوصنو ةأحنلا دعاوق نيب ةقيقحلا يف فالتخا ةمث سيل ذإ ؛ةينارقلا صوصنلا

 وهو .جهانملا فالتخاب صنلا ىلع دعاوقلا هذه ليزنت يف فالتخا وه اهنإو .نآرقلا

 نكمي ال امث اًدج ليلق فالتخالا اذه نإ :لوقأ -نيرسفملا تافالتخاب هيبش رمأ

 اهركذ ةدعاق نيعبرأ روتكدلا ركذ دقف مهدعاوق ءانب يف ةاحنلا جهنم ىلع هب نعطلا

 ةلاع اذه هليدعت يف وهو ””"'ينآرقلا وحنلا ةيرظن'' يف هب ماق ليدعت ىلإ جاتحت ةاحنلا

 ثوثيم هب تلدع امو ءاهيف ةفلتخم ءارا ةاحنللو الإ اهركذ ةدعاق نم ام ذإ ؛ةاحنلا ىلع

 :””'ةيبرعلا"' هياتك ةمدقم يف (كف ناهوي) هركذ ام ررقأ ينلعجي امن !!ةفلتخملا مهبتك يف

 ةيحضتو للكلا فرعي ال دهج يف برعلا ةاحنلا اهعضو يتلا دعاوقلا تلفكت دقو"

 :ةيحان نم اهرهاظم عيمج يف اهريوصتو ىحصفلا ةغللا ضرعب باجعإلاب ةريدج

 ىتح ةلماش ةطيحم ةروص ىلع تادرفملا يناعمو ءلمجلا بيكارتو ؛غيصلاو ,تاوصألا

 ."'ديزتسملا ةدايزب حمسي ال لابكلا نم ىوتسم دنع ةيساسألا دعاوقلا بتك تغلب

 فقوم وهف ةيرظنلا هذهل ةيعورشم يطعت دق ةهبش وأ تاموقم نم يقب نإف
 :يلي ام هثيدح اذهو .تاءارقلا نم ةاحنلا

 اني لن

 1/7 26 ص .ءقباسلا()

 .أ صا )
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 ةينآرقلا تاءارقلاو ىوحنلا ركفلا

 ظ (حلطصملا ريرحت) تاءارقلا موهفم

 رم ىلع تنوكت يتلا "ةيلاثملا برعلا ةغل" ب فرع اهب ميركلا نآرقلا لزن

 مهلئابق فالتخا ىلع ءابدألا اهعنطصأو شيرق اهتفصتسا ةفلتخم لئابق نم نمزلا

 .مهبطخ اهب نولسريو مهرعش اهب نودشني مهقاوسأو مهلفاحم يف ريبعتلا ةادأ

 تظفتحا -"يحيجارلا هدبع .د لوقي (ىك -ةكرتشملا ةغللا هذه دوجو عمو

 نأ امك ةيجهللا اهصئاصخ اطل شيرقف ءاهصئاصخ ضعبب ةفلتخملا تاجهللا

 .ةيجهللا اهصئاصنخ اهريغل وأ ءييطل وأ ميمتل

 ةردقلا ةلكشم ترهظ دقف ملسم لك نآرقلا ولتي نأ ىلإ فدهي مالسإلا ناك املو

 لئابقلا ىدل ةدحاو ةروصب ةيتوصلا اهصئاصخ لكب ةوالتلا ظافلأ قيقحت ىلع

 لوزي نأ رمأ ءالؤه نم قيرف لك نأ ولو ءناسل لك هب عوطي ال ام اذهو" ةفلتخملا

 تمظعو كلذ هيلع دتشال الهكو اًئشانو اًلفط هداينعا هيلع ىرج امو .هتغل نع

 .”"ةداعلل عطقو ناسلل ليلذتو ةليوط سفنلل ةضاير دعب الإ هنكمي ملو هيف ةنحملا

 يفف .ةصخرلا تناكف هتمأ نع فيفختلا هلأسي هبر ىلإ كي يبنلا أدل مث نمو

 تثعب نإ :لاقف «ءارملا راجحأ دنع ليربج 8 هللا لوسر يقل" بعك نب يبأ ثيدح
 اوءرقيلف :ليربج لاقف ءزوجعلاو ىساعلا خيشلاو مداخلاو مالغلا مهنم نييمأ ةمأ ىلإ

 .؛ةص «ةينآرقلا تاءارقلا يف ةيبرعلا تاجهللا :ةباتك يف )١(

 .7 ١ص :نآرقلا بارعإ لكشم ليوأت (1)
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 فش كغ ةدقؤم قلل دع تاناورلا كررتارت:نقو." فرحا ةعبسا لغ نارقلا

 ”"هنم رسبت ام اوءرقاف ءفرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نأ'"' :وه ءدحاو

 ريغب أرقُي نأ حيبأ دق" :لوقيف .ةصخرلا كلت داعبأ (ه176 :ت) ةماش وبأ روصيو

 فلكي الو موق نود موق ىلع عسوي نأ يغبني الف برعلا ىلع ةعسوت شيرق ناسل

 مض وأ .مامتإلا وأ ءزمهلا فيفخت وأ «ةلامإلا هتغل تناك نمف .هتعاطتسا ردق الإ دحأ

 .7"!؟هريغ فلكي فيكف ؛كلذ وحن وأ ؛ةيافكلا ءاه ةلص وأ عمجلا ميم

 له فيرشلا ثيدحلا يف ةدراولا "ةعبسلا" ددع يف ءاملعلا نيب فالخ كانه ناك اذإو

 ظفل نأ وأ ؟اهموهفمو اهقوطنمب ةلماك ةعبس فرحألا نوكتف ددعلا هب دوصقم

 ةدارإ ىلع قلطي وه لب ءصقتني الو ديزي ال ثيحب ددعلا ةقيقح هب دارملا سيل "ةعبسلا"
 اقالخ كانه نإف*؟ليهستلاو ريسبتلا يف ةعسلا هب دارملا نإف مث نمو .داحألا يف ةرثكلا

 .حيحص نسح هدانسإ :.75 ١/ ص شماه ؛يربطلا ريسفت هقيقحت يف ركاش خيشلا لاق )١(

 .مجعتسا ام مجعم يف يركبلا هيلإ بهذ امل افالخ ةنيدملا جرا ءانفب عضوم :ءارملا راجحأو

 :ء .هنم مهو كلذو .ةكمب عضوم هنأ معز اذإ 01

 دحاو ثيدحلا اذه اوور نيذلا ةياحصلا ددع نأ 17١/١: «ناقتإلا يف يطويسلا ركذ (6)

 اذه نأ 7١: ص ؛(نآرقلا خيرات) هباتك يف نيهاش روبصلادبع .د ققحو كاّيباحص نورشعو

 يراخيلا هدروأ دقو .!دنس نيعبرأو ةتسو ءايباحص نيرشعو ةعبرأ قيرط نع درو ثيدحلا

 ٠ .ثيدحلا ةمثأ نم امهريغو .ملسمو

 | . ةالص «زيجولا دش رملا (9)

 1717/١ .يطويسلل .ناقئإلاو 580/١ ءيرزحلا نبال ءرشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظني (4)

 00.9147 ١/ :؛يناقرزلل ,نافرعلا لهاتمو
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 يف براضتلا دح ىلإ لصو "ةعبسلا فرحألا"ب دارملا ديدحت يف ءاملعلا نيب عقو ربكأ

 .”نيعبرأ نورخآ اهب غلبو ءاهجو نيثالثو ةسخ هيف مهضعب ىأرف «لزنأ يذلا ةقيقح

 نأ ىلإ عجار "ةعبسلا فرحألا" موهفم ديدحت يف ءاملعلا نيب فالتخالا اذهو

 مث نمو ؛اهنم ءيش ىلع صني ال -هتاياور فلتخمب -هيف يف درو يذلا ثيدحلا .

 ال ابو اًنايحأ تاياورلا هلمتحت اب اهنم دارملا نايب يف ءالعلا تاجاتنتسا تددعت

 ' روت نيالا قاسي اهنا تحي
 دق -موهفم ىلإ لصن نأ نكمي ةيتآلا قئاقحلا ىلع فوقولا لالخ نم هنأ الإ

 :يهو «ةعبسلا فرحألل -اًعيقد نوكي

 اهدارفأ نم ةيمأ ةمأ ىلإ ثعب هنأ ببسب هتمأ ىلع ريسيتلا هبر لي يبنلا لاؤس نأ (أ)

 ةعقاو ةعبسلا فرحألا لعجي لزنملا وحنلا ىلع ينآرقلا صنلا ءادأ نع زجعي نم

 ةليبق اهب زيمتت ىتلا ةيقطنلا قراوفلا نع ةمجاتلا اهتوالتو ظافلألا ةءارق دودح يف

 ةحيصلاك ءاهفدارمو ةملكلا لامعتسا نم اهريغ ىلإ امهزواجنت ال ىرخأ نود
 :نارمأ كلذ دكؤيو «خلإ ...نهعلاو فوصلاكو «ةيقزلاو

 لكشم ليوأتو 45/١« يربطلا ريسفت :ءامدقلا نم ءاهيلع دودرلاو هجوألا كنت نايب يف رظني )١(

 نمو «1 .يرزجلا نبال رشنلاو 0 «يشكرزلف ناهربلاو ء7 8 ص ءةبيتق نبال نآرقلا

 .د ةيبرعلا تاجهللا فو 55 «ةدومح باهولادبع .د «تاجهللاو تاءارقلا :نيثدحملا

 مولع يف.ثحابمو 77ص «نيهاش روبصلادبع .د نآرقلا خيراتو 04 ص ءسينأ ميهاربإ
 0: نع ءةناحطلا لزعاسإ 3 هنارقلا ارانقفت سونا 21د يطاعلا سبع داوارتلا
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 فرع ام نمض لخدي (اهتوالتو ظانلألا ةءارق) لوألا راطإلا يف رييغتلا نأ )١(

 ام نمض لخدي (اهفدارمو ةملكلا لامعتسا) يناثلا راطإلا يف امأ "ةجهللا"ب

 ال تاجهللاب ةطبترم يهو .ةقشملا ريسيت تعار ةصخرلاو "ةغللا" ب فرع

 ةيتوص تافص” ةجهللا نإ ذإ ؛للضم ماقملا اذه يف !مهنيب طلخلاو تاغللاب

 ضعب ليمك .ىرخأ ةليبق ىلإ ةليبق نم فلتخت يهو .ظفللا ءادأ ةقيرطب قلعتت

 اهماغدإ وأ اهكفو اهتواخر وأ اهتدشو اهسسمه وأ تاوصألا رهج ىلإ لئابقلا
 وأ ةملكلا ةينب يف ءاوس «تاكرحلا فالتخاو انين ةديللا كقحنو

 ينعت نيح ىلع اهريغ ىلإ اهنم لاقتنالا قشي يتلا يه تافصلا كلتو .اهبارعإ

 دق نآرقلا نأل ؛اهتاعارل بجوم ال كلتو ءاهتلالدو ظافلألا فالتخا :ةغللا

 تاغل اهيف تلثمت يتلا شيرق ةغل هتبعوتسا نأ دعب اهنم ءاش ام ىفطصا

 .”"ليلد الب ءاملعلا يبا رصتني ةنيعم لئابق تاغل ال ةبطاق برعلا

 رسفت فيكف ءرخآ نم الدب ظفل مادختسا "ةعبسلا فرحألا" نم ناك اذإ (7)

 ةيوغل ةئيب ءانبأ .شيرق نم امهالكو ”ميكح نب ماشهو رمع انديس ةثداح

 نوكي نأ الإ ةوالتلا يف افلتخاو !؟8 يبنلا نع ةوالتلا انقل دقو «ةدحاو

 .اهادبتسا ال ظافلألا ءادأ يف فالخلا

 مولع يف ثحابمو 419 1١5- ص ؛«ةيبرعلا تاجهللا يف :رظنيو «44 ص .نآرقلا اياضق نم )١(

 .115 ١١- ص «نآرقلا

 .ةتسلا هجرخأ ؛حيحص ثيدح ؛7 4 ١/ ص شماه .يربطلا ريسفت هقيقحت يف ركاش خيشلا لاق )١(
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 نوكي الو ""ناترياغتم ناتقيقح تاءارقلاؤ نآرقلا" نأ نم ءاملعلا هققح ام (ب)

 اهفورح يف رييغت نود نآرقلا ظافلأ ءادأ يف ةقيرط ةءارقلا تناك اذإ الإ كلذ

 .ةينارقلا ةلمجلا يف اهعقوم وأ

 ةمحانلا قراوفلا سيل "ةعبسلا فرحألا" موهفم نإ :لوقأ كلذ ىلع ءانبو

 ةليبق نيب زيمت يتلا ةيقطنلا قراوقلا كلت وه امنإو 538 ظافلأ مادختسا نع

 ليمو .(زاجحلا لهأو شيرق) زمهلا ليهست ىلإ اهادحإ ليمك :ىرخأو
 عابشإ ىلإ ىرخألاو «ةلامإلا ىلإ اهادحإ حونجكو هتابثإو هقيقحت ىلإ تايرخألا
 ءاج ام امأ .تايتوصلا ملع نأش نم يه يتلا رومألا نم كلذ ريغو ءرئامضلا

 ىرخألا نم لدبلا ىلع امهدحأ أرقتل ؛نيهجوب تلزن يتلا نآرقلا نصوصن نم
 لومحم وهو'' !!عاش امك ةعبسلا فرحألا نم ال نآرقلا نم اذهف «رتاوتلاب ثبثو

 كلَدب 586 وأ « «نيصخشل هتباتكب يبنلا رمأو ءاعم نيرمألاب لزن هنأ ىلع

 8 نيحملا عامان سرما و ءاتحاو مخك

 لب «قيقد ريغ تاءارقلا يف فالتخالا نم نوللا اذه لاخدإ ناك مث نمو

 امهدحأ لحيل نيهجولاب ءاج امو .”ملغلا اذه موهفم يف بارطضا ىلإ يدؤي

 بتك" هتلجسو هترصح دق -تاءارقلا نم ال نآرقلا نم دعي امم -رخآلا ناكم

 )١( «ينالطسقلل تاراشإلا فئاطل :رظنيو ه١ 0 :؛ىشكرزلل .ناهربلا ١ك ,.,

 ) )1؛يالقسعلا رجح نبال ءيرابلا تف ١/  .5٠0ظ

 ص «نآرقلا اياضق نم رظني (؟) 97.
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 يتلا راصمألا فحاصم فورح فالتخا ءاصقتساب ىنعت يتلا "فحاصملا

 :اهرهشأو ءمسرلا هلمتحي ال امم -هنع ىلاعت هللا يضر -نامثع انديس اهلسرأ

 .(ه717 :ت) يناتسجسلا هللادبع ركب وبأ ل "فحاصملا" باتك ©

 نام ريم وال "راصبلالا لقا كسا يبرم الردم ل قلل" باكر #
 .( ه4 44 ت) ينادلا ديعس نب

 نكمي ال امت ريغ ال ةملك نيثالثو عبس يف هلك كلذ نأ ىلإ -انه -هيبئتلا بجيو

 :وحن 'رتاوتلاب تبثو دحاو مسر هلمتحي نأ

 ىف تءاجو روهمللا ةمازرقا ىهو ")و 246321 ارلاكو" نابت هلزك د

 .”رماع نبا ةءارق ىهو واو نودب "اولاق" يماشلا فحصملا

 فحصملا ينو روهمجلا ةءارق يهو ." "ْمُكْديَسُي يِذّلا َوُه" :ىلاعت هلوقو -
 .”رفعج يبأو رماع نبا ةءارق ىهو «نيشو نونب "مكرشني" يماشلا كيل

 تايلكلا نم همسر فلتخا ام" لق لاعلا دمج .د هبتك يذلا قيقدلا ءاصحالا رظني )١(

 مرحم .57ع.تيوكلاب «ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك ةلجم "ةيناثعلا فحاصملا يف ةينآرقلا

 ص "ةرئاوتملا تاءارقلا" :هتسارد يف شيبح دمحم .د بهذو ءاهدعي امو 4 ١ 21476 ةنس

 .ةملك نيعبرأو اًمست غلب راصمألا فحانعم فورح فالتخا نأ ىلإ 419 -٠١1.

 ١١15. :ةيأ «ةرقبلا :ةروس (1)

 ١١. 7” ص «نادلل ءعنقملا (9)

 .57 ةيأ ءسنوي :ةروس (؟)

 ٠١. ؟ ص .عنقملا(2)
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 . :الئاق .كلذ يف راصمألا فحاصم فالتخا ببس نادلا مامإلا حضويو

 دئاوزلا فورحلا هذه موسرم فالتخال بنجوملا ببسلا نع لئاس لأس نإف"

 ه5 نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نأ -اندنع -كلذ يف ببسلا :تلق «قحاضملا

 ةغل اهمسر يف رثآو «ةدحاو ةروص ىلع اهخسنو :فحاصملا يف نآرقلا عمج املا
 :ةلملا لهأ ىلع اًطايتحاو ةمألل اًرظن تبثي الو حصي ال امم اهريغ نود شيرق

 5 هللا لوسر نمو ءةلزنم كلذكقق هللا دنع فورحلا هذه نأ -هدنع -تبثو

 ةداعإب الإ نكمم ريغ لاحلا كلت ىلع دحاو فحصم يف اهعمج نأ ملعو ةعومسم

 ءاقخ ال ام موسرملل رييغتلاو طيلختلا نم كلذك كلذ مسر يفو «نيترم ةملكلا

 يكل ؛اهضعب يف ةفوذحمو ءاهضعب يف ةتبثم تءاجف .كلذل فحاصملا يف اهقرف هب

 اذهف د6 هللا لوسر نم تعمس ام لغو 8# هللا دنغ نم تلزن انك ةمألا اهظقت

 ظ .”راصمألا لهأ فحاصم يف اهموسر فالتخا ببس

 ظافلأل ءادألا ةيفيك فالتخإ :ينعت تاءارقلا.نأ صلختسأ ؛هلك كلذ لالخ نمو

 ظفل رييغت نود نسلألا فالتخا ةجيتن ءظفلل ةيتوصلا تامسلا يف اًنالتخا لزنملا يحولا

 ةيوغل ةقيقح ديكأت ىلإ نيثحابلا تعد ةيجمل تايوتسمل ةلثمم نوكت نأ ودعت ال مث نمو ؛رخآب

 .ملعأ هللاو ."ةيب برعلا تاحهللا ةساردل ليصأ ردصم تاءا رقل نأ :اهدافم :ةحضاو
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 ١١5. ص ءعنمملا(١)

 .اهدعب امو 87” ص .يحجارلا هدبع .د :ةينآرقلا تاءارقلا يف ةيبرعلا تاجهللا :رظني (؟)

 -؟88-



 :ةلوبقملا ةءارقلا ريياعم

 وأ "ناكرأ" وأ "ريياعم"ب فرع ام 55 لع تاءارقلا ءالع صرح

 :طباوض ةثالث يف مهمالك زصحنا دقو «ةلوبقملا ةءارقلا "طباوض"

 .دنسلا ةحص :اهوأ

 .ةيبرعلا ةقفاوم :اهيناث

 .ينامثعلا فحصملا مسر ةقفاوم :اهثلا

 :(ه 4707 :ت) بلاط يبأ نب يكم لاق

 : ءايشأ ةثالث هيف عمتجا اذإ فرحلا ين وه امنإ مهتارايتخا رثكأو"

 .ةيبرعلا يف ههجو ةوق #

 .فحصملل هتقفاومو #

 .””هيلع ةماعلا عامتجاو #

 مساقلا ديبع يبأك ؛ءاملعلا نم ةلج هلبق نمو .يكم هلاق ام ءاملعلا لقانت دقو

 :ت) هيولاخ نباو ء.(ه'78 :ت) دهاجم نباو .(ه11154 :ت) ءمالس نب

 :ت) يلصوملا يشاوكلا لوقي «ةلوبقملا ةءارقلل طباوض هرابتعاب "(هالال٠

 طخ هظفل قفاوو ةيبرعلا يف ههجو ماقتساو هدنس حص ام لكو" :(ه

 نيعمتجم اًفلأ نوعبس هاور ولو ءاهيلع صوصنملا ةعبسلا نم وهف مامإلا فحصملا

 .ةةاص «تاءارقلا يتأاعم نع ةنأب اك (0)

 .ه ؛ ص «لضفلا يداهلادبع .د .فيرعتو خيرات ؛ةينأرقلا تاءارقلا :رظنب (؟)
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 ةعبس نع وأ اوناك ةعبس نع تاءارقلا لوبق ينب لصألا اذه ىلعف .نيقرفتم وأ

 .""ةذاش اهغأب مكحاف ةءارقلا يف ةروكذملا ةثالثلا هذه نم دحاو دققف ىتمو .فالآ

 يذلا (ه/177 :ت) يرزحلا نب نيدلا شمش ىلإ تاءارقلا ملع ىهتنا ىتح

 :يلاتلا وحنلا ىلع اهتغايص داعأو ؛ةحيحصلا ةءارقلا ناكرأ نايب يف ضافأ

 .هجوب ولو «ةيبرعلا ةقفاوم )١(

 الحا ولو( ةفاركللا يجامل لح ةقاوما)

 .”دنسلا ةحص (9)

 ظ | :هلوقي اهمظنو

 يوحي الاتحا مسرلل ناكو 00 يوحن هجو قفاو ام لكف

 ناكرألا ةثالثلا هذهن نآرقلا وه اًدانسإ حصو

 ."ةعبسلا يف هنأ ول ءذوذش  تيبثأ نكر لتخي امثيحو
 نسأل ايلا تيل وألا نيسايتلا ىف (ولا نعيرهفانضأ ا عرش هن ديد الو

 )١( «تاراشالا فئاطل 1//17.

 ءرشتلا ١/4 .

 .أ بت عرثتلا ةييط نتم ةرف

 تالق



 لب :ةاحنلا دعاوقل اومهجتي مل (ةيبرعلا ةقفاوم) لوألا مهطرشب ءارقلاو

 نيب فالخلا راثأ ام نأ ريغ ةيورملا ةءارقلا يف اهرفاوت اوطرتشاو ءاهومرتحا

 رفوت اذإ لبقت ةءارقلا نأ :هانعم ْذِإ ؛(ول) دعب يرزجلا نبا هفاضأ ام وه نيقيرفلا

 ءاًحيصف مأ حصفأ ناكأ ءاوس ءوحنلا هوجو نم" هجو يأ ىلع اهلمح ةحص اه

 عاذو عاش امم ةءارقلا تناك اذإ هلثم رضي ال افالتخا هيف اًفلتم مأ هيلع اًعمجم

 .”"حيحصلا دانسإلاب ةمئألا هاقلتو

 ريثكلا ريغ :لع تءاج تاءارق لوبقل لاجمل حسفأ ريياعملا يف روطت وهو

 .فلكتم ليوأت ىلع وأ ؛عئاش ريغ ىوحن بهذم ىلع وأ درطملا
 نم ديال ةقنلا اله ةقيعج قالوه ءارقلل ةاذتلا دقت ةقرع يرأس انه جنو

 :ةينآلا رومألا لع فوقولا

 0 د

 :دقنلا ةكرح ةيادب

 اذه أدب دقف ؛طقف يوحنلا سايقلا -عاش |مك -هعبنم تاءارقلا دقن نكي مل

 -نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر -ةباحصلا دي ىلع يرجهملا لوألا نرقلا يف دقنلا

 :ت) ةشئاع نينمؤملا مأ نع (ه 97 :ت) ريبزلا نب ةورع نع يراخبلا ىور دقف

 اَذِإ ىتح" :ىلاعت -هلوق نع اهأسي وهو" :لاق -اهنع ىلاعت هللا ىضرح(ه 4

 الع دوا لاا
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 يبدع" ايا وولكلا :تلق :لاق ٠ "وب دلك لق اوت در لا 1 _0

 اهنأ يف رهاظ اذهو" :رجح نبا لاق لاذلا نو كا دق" :ةشئاع :تلاق

 وبأو «سابع نباو دوعسم نبا :فيفختلاب اهأرق دقو .فيفختلاب ةءارقلا تركنأ

 -فيفختلاب اهأرقو يظرقلا بعك نباو ءيرصبلا نسحلاو ؛يملسلا نمحرلادبع
 ةزمحو ءشمعألاو .باثو نب ىبحيو ءمصاع :ءارقلا نم ةفوكلا ةمئأ -كلذك

 ."”'"'عاقعقلا نب رفعج د نييزاجحلا نم مهقفاوو .يئاسكلاو

 ثحبلا ضرغ نم سيل «ةباحصلا ضعب دنع دقتلا اذهل ةدع رهاظم كانهو

 © .انه اهواصقتسا

 أرق" :دهاجم نبا لوقي «دقنلا اذه اوسرام “دق ريسفتلاو تاءارقلا ةمئأ نإ لب

 ” "طلغ وهو بصنلاب ”''َنوكيف نك '' :هدحو رماع نبا

 )١( :ةيأ ء«فسوي :ةروس 1١١.

 . ١75/8 «يرابلا حتف (؟)

 818/5 نينحايلا نم ةعرمجمل ارق رش دحنأ رورم ىركذ يف يريطلا مامآلا :رظني ()

 يف فلتخا دقو" ١4- 05١ :هيوبيس دهاوش سرهف يف خافنلا ةمالعلا لاق «1117/ :ةيآ «ةرقبلا (4)

 .ئا/ ةيأ نارمع لآو ءاذه ةرقبلا فرح :عضاوم ةتس.يف (نكالرمآلا لحق دعي قرفلا اذه ةءارق

 (َنوكيف) بصنلاب رماع نبا أرقف .54 ةيآ رفاغو .87 ةيآ سيو ؛؟5 ةيآ ميرمو «5 ٠ ةيآ لحنلاو

 ."اًعيمح اهيف عفرلاب ةرشعلا يقاب أرقو ءسيو لحنلا ينرح يف يئاسكلا هققاوو «ةتسلا يف
 .1 58ص «ةعبسلا باتك (0)
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 لوقي'" ْهواكَرش ْمِجِد دآلوَأ َليَق ني هلا َنٌمرَكإ نير َكِلّذَكَو" :ىلاعت -هلوق ىفو ووو كح

 (َنّيُر) ماشلا لهأ ضعب أرق كلذ يف ءارقلا فلتخا" (ه 7٠١ :ت) يربطلا ريرج نبا

 كلذكو :ىنعمب .ضفخلاب (مهئاكرش) ءبصنلاب (مهتالوأ) .عفرلاب (لتق) .يازلا مضب

 لمع اهب ضوفخملاو ضفاخلا نيب اوقرفق :مهدالوأ مهئاكرش لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز
 ةءارق اهريغ زيجتسأ ال يتلا ةءارقلاو .حيصف ريغ حببق برعلا مالك يب كلذو .مسالا هيف

 ءاكرشلا عفرو .مهيلإ لتقلا ةفاضإب (مهدال وأ) ضفخو (لتقلا)» بصنو .حتنلاب (نّيَ)

 لهأ ليوأت نأو هيلع ءارقلا نم ةجحلا عامجإل ؛اهريغب ةءارقلا زيجتسأ ال :تلق امنإو .مهلعفب

 .”"'ءارقلا نم اهفلاخخ ام داسف ىلع نايب حضوأ كلذ يفف درو كلذب ليوأتلا

 دقنلا اذه هوجول ةبيط 506 -هللا ةمحر -ةميضع انخيش ماق دقو

 لد ركل ولا رقلاو ةاصتلاو ةناحبفلا نعيمها وطو

 د دج د

 ةاحنلا ىلع نوسقي نآرقلا مولعب نيلغتشملا نم اًضعب اندجو كلذ عمو

 رعشلا اولعج مهنأب مهماهتا ةجرد ىلإ رمألا لصوو «دقنلا اذه ةعبت مهنولمحيو

 دجو نإ نمم بجعأ بجع ال" :(ه 555 :ت) مزح نبا لوقي .نارقلل الاصأ

 .يدسأ يبارعأل وأ :حاّمرَطلا وأ ةثيطحلا وأ ءريرجل وأ ءريهزل وأ ءسيقلا ئرمال

 "شل :ةيآ .ماعنألا :ةروس )١(

 .8* /8 .يربطلا ريسفت ()

 ١/ 45٠١45 لوألا مسقلا ءميركلا نآرقلا بولسأل تاسارد :رظني (*)
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 ةغللا يف هلعج رثن وأ رعش يف اًظفل برعلا ءانبأ رئاس نم وأ يبميمت وأ ءيملس وأ

 اًمالك اهلهأو تاغللا قلاخ - ىلاعت -هلل دجو اذإ مث .هيلع ضرتعي ملو هب عطقو

 .” "هعضوم نع هفرحيو ههجو نع هفرصي لعجو ةجح هلعج الو هيلإ تفتلي مل

 رعشب ةغللا تابثإ انزوج اذإ" :(ه 72١5 :ت) يزارلا رخفلا مامإلا لوقيو

 .ىلوأ كلذ ناك ميظعلا نآرقلاب اهتابثإ زوجي نئلف ءلوهجم لئاق نع لوقنم .لوهجم

 اذإو ءنآرقلا يف ةدراولا ظافلألا ريرقت يف نوريحتي نييوحنلا ىرأ اًريثكو

 اذإ مهنإف مهنم بجعتلا ديدش انأو .هب اوحرف لوهجم تيبب اهريرقت ين اودهشتسا
 دورو اولعجي نآلف .هتحص ىلع اليلد ظفل ىلع لوهجملا تيبلا كلذ دورو اولعج

 .*"ىلوأ ناك هتحص ىلع اليلد هب نآرقلا

 ال مبنأكو ليبقلا اذه نم مهدهاوش نأكو ةاحنلا هعم رهظي بيرغ ماهتا وهو

 عمو .هيف نوعطملاو تباثلا نيب اوزيمي لو ءلوهجملاو فورعملا نيب نوقرفي

 هيف نوخفني نيرصاعملا نيثحابلا نم اًريثك نأ دجن هتقد مدعو دقنلا اذه فعض

 !!مهيلع بلاغلا ةاحنلا جهنم نآرقلا يف نعطلا اولعج ىتح هل نوجوريو

 نينمؤملا مأ دقن يف يراخبلا ثيدح تبثأ هنأ عم -هللا ةمحر -ةميضع انخيشف -

 ضعبل ىرخأ جذامن تبثأ اك اهدرو فيفختلاب "اوبِذُك" ةءارق # ةشئاع
 نيحلت يف لوقي هارن كلذ عم -ةحيحص تاءارق در يف ماركلا ةباحصلا

 )١( «لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ١/ 79.

 )( ءريبكلا ريسفتلا 7/ ١169.
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 نومدقتملا ةرصبلا ةاحن اهءاول لمحو ابماي حتفتسا ةمثآلا ةلمحلا هذه" :ءارقلا

 .””تاءارقلا يفنصمو نيرسفملاو نييوغللا نم مهريغ مهعبات مث

 نييوحنلا دض نارقلا نع عافدلا" يف فلؤي نم دجنف رمألا دتشيو

 عم اوزل نأ دعب ةاحنلا ىلع مج نم هيف ام عم ناونعلا اذهو """نيقرشتسملاو

 نأ" هيف مهمه ناك ةاحنلل لماك خيراتل مده -اًضيأ -هيف .نرق يف نيقرشتسملا

 ظافحلاو ءارقلا مهنم ناكو .هدعاوق اوطبنتسيو «هوقطنتسيو «نآرقلا صنلا اوسردي

 مهصرحو مهتريغ لعلو .رويغ حفانم يأ نم ينآرقلا صنلا ىلع ةريغ نولقيال مهن
 نارقلا ال تاءارقلا ضعب ين نعطلا ىلإ مهضعب تعفد يتلا يه ينآرقلا صنلا ىلع

 ريبعت بسحو -اهنكلو .كردلا اذه ىلإ اولزني نأ ةاحنلا لجو ؛كلذ نع نآرقلا هزنت

 .””"'ةحيبق لب .ةنسح تسيل يهو «لوقلا ةوهش - ركاش دومحم ةمالعلا

 :اهزربأ رومأب .نييوحتلا ىلع نيثدحلل ةلمح :"مهضعب هيمسي اموأ ةاحنلل دقتلا اذه مستيو

 ىلع ال تاءارقلا عم هلماعت ين يوحنلا ركفلا ةقيقح ىلع فوقولا مدع (أ)

 .ريظنتلا ىوتسم ىلع الو حيهنملا ىوتسم

 14/١. لوألا مسقلا ءميركلا نآرقلا بولسأل تاسارد (1)

 ' .يراصتألا يكم دمحأ .ررتكدلل باتك (؟)

 507 ص «ناهبن هلإلادبع .د .يوحتلا شيعي نب! (7)

 ظ 11١. ص ءريسفتلا بتكو وحنلا :هباتك يف «ةديفر ميهاربإ .د (4)
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 لاوقأ لقن يف ديلقتلاو ءاهمهفو صوصنلا لقن يف تبثتلا مدعو ءميمعتلا (ب)

 .قيقحت وأ صيحمت نود نيدقانلا ةاحنلل نيفلاخملا

 :ٍلي أيف حضتيس ام اذهو

 را ا

 ةينآرقلا تاءارقلا نم نيدوحنلا فقوم
 :ريظنلا ىوتسم ىلع :الوأ

 لكب اونع -اًعيمج -ةاحنلاو نييوغللا نأ يوحنلا ركفلل نورظنملا ىري

 .كلذ ين نوفلتخي ال ذاشلاو اهنم رتاوتملا ميركلا نآرقلا تاياور

 زاج هب ئرق هنأ درو ام لكف نآرقلا امأ" :(ه 41١ :ت) يطويسلا لوقي

 قيلت دقو لذاتك مأ ءاّداحأ مأ ءاّرتاوتم ناك ءاوس «ةيبرعلا يف هب جاجتحالا

 ءافورعم اًسايق فلاخت مل اذإ ةيبرعلا يف ةذاشلا تاءارقلاب جاجتحالا ىلع سانلا

 يك ؛هيلع سايقلا زجي مل نإو «هنيعب فرحلا كلذ لثم يف اهم جتحي هتفلاخ ول لب

 الو فنيعب دراولا كلذ يف -سايقلا هتفلاخم عم -هدورو ىلع عمجملاب جتحي

 ةءارقلاب جاجتحالا نم هتركذ امو ."ىبأي"و "ذوحتسا" وحن .هيلع ساقي

 .”"'ةاحنلا نيب اًفالخ هيف ملعأ ال ةذاشلا

 .57؟1- 1417 «حارشنالا رشن ضيف )١(
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 .هغلبأو مالك حصقأ همسا زع -همالكف" :(ه ٠١97 :ت) يدادغبلا لوقيو

 0 "”هذاشو هرتاوتمب داهشتسالا زوجيو

 يرحنلا ركفلا يف ةيمهألا ةياغ يف ناتقيقح مالكلا اذه نم مهفيو

 :تاءارقلا نم هفقومو

 -انه -ذوذشلاو ”اهذاشو اهرتاوتم تاءا رقلاب جاجتحالا ىلع ةاحمنلا قابطإ (أ)

 ين مهضعب مهو دقو .وحنلا ءاملع حلطصمب ال "تاءارقلا ءاملع حلطصمب

 لاجملاو -يعسو يف سيلو" :قباسلا يطؤيسلا مالك ىلع اًبقعم لاقف ؛كلذ

 .دوذشلاب تاءارقلا ضعب فصو يف هربغو يطويسلا جاحأ نأ -قيض

 دعب ةعوضوملا دعاوقلا نع ذوذش وه امنإ ذوذشلا نأ ىلإ ةراشإلا انسسحو

 .' "اهاوحأو ةيبرعلا عاضوأل فاك ريغ ءاصقتسا

 .5/1 ةنازرخلا(١)

اشلا تاءارقلا عم لماعتلا يف ةاحنلا جهنم نأ نم مراكملا وبأ يلع .د هيلإ بهذ امل اًمالحخ (؟)
 يف ةذ

 يف اهب جتحي ملو ءاهب دادتعالا مدع يف ءارقلاو ءاهقغلا ةرظن عم براقتم -اهيدق -يوحنلا سردلا

 .11 ١و ال ص يوحنلا ريكفتلا لوصأ :رظني نيرخأتملا دنع الإ يوحنلا سردلا

 :لحارم ثالثب تاءارقلا ءاملع دنع ذوذشلا حلطصم رم ()

 ناكرأ نم نكر هيف لتخا ام -* .دهاجم نبا اهراتخا يتلا عبسلا فلاخخ ام -7 .بححصملا مسر فلاش ام ١-

 .986 ص (هروطتو ذودشلا سايقم) ثحبم ؛يرودق مناغ .دءفحصملا مسر :رظني .ةلوبقملا ةءارقلا

 . 1 ث7 ص يدا دمحم .د .ةيرحنلاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو فيرشلا يوبتلا ثيدحلا(8)
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 رتاوتملا عم -اًضيأ -هب جتحي «تاءارقلا ءاملع دنع ذش ام نأ يطويسلا دارمف

 ةذاشلا تاءارقلل هجاجتحا يف ينج نبا عينص كلذ دكؤيو «ةيبرعلا ءالع دنع

 عئاشلا ريثكلا ىلع ءاج ام اهنم نإ لب ءبرعلا تاغل ىلع اهعيمج تءاج اهنأ انيبم >

 ةحاصفلا يف واسم هنم اًريثك وأ -ذاشلا :يأ -هلعل" :لوقيف هيلع ىنبي يذلا
 20" هيلع : أ!

 -مهدنع اهنم ناك اف ءارقلا ةرظن ريغ ةذاشلا تاءارقلا ىلإ نييوحنلا ةرظنف

 نبأ لوقي (ى -اًعزان ةغللا يف اًييشاف ةيبرعلا نئس ىلع اًيراج -نييوحنلا يأ

 ملو لبق كلذك ناك ام همامأو هئارو نم ةياورلاب افوفحت هئارق ىلإ ةقثلاب "ينج
 .رئاوتملاك هب جاجتحالا حصو دري

 تاءارقلاف ءرخآ ءيش هب جتحملا ىلع ءانبلاو «ءيش جاجتحالا نأ (ب)

 اهريغ ءانب امأ هنيعب هيف ةدراولا يف اهب جتحي -اهبتوبث ةحصل -اهذاشو اهرتاوتم

 ريثكلا ىلع مهدعاوق ءانب يف ةاحنلا طباضو تقفتا اذإ الإ نوكي الف اهيلع

 .©" مهب ةرثكلا ىلع ضرتعي الو ءارط مكحال ام رداتلاو ةرورضلا" ذإ ؛عئاشلا

 سابع انذاتسأ ةريح درأ اذببو «سايقلل اًليلد نكت مل عئاشلا ريثكلا قفاوت مل نإ اهنأ

 عا يلا(

 .اهسفن ةحفصلا ؛قباسلا (؟)

 ٠١. /7 ؛يسرافلا يلع يبأل .لافغإلا (1")
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 .نيرمألا نيب قفون فيكف" :لاق ذإ .تاءارقلا ضعب ذوذشب لوقلا مامأ .نسح

 .ذاشلا يوحي دق هنأ ىلإ ةراشإلاو .ةجحلا عضوم -نآرقلا :يأ -هنأ ىلع عامجإلا

 ىمسأ هنأ ىلع عامجإلا عم اذه فلتأي فيك !؟هيلع ساقي ال ةاحنلا روهمج دنع ذاشلاو

 دجأ ملو ريثك ءيش يسفن يف لاج دقل !؟مههاسلب نوملكتملاو برعلا اهفرع ةيغالب ةغل

 .جهنملا نع ثيدحلا ءانثأ يف حضتي اذه و"”"مهتاباجإ نم هيلإ نئمطأ اًباوج لاؤسلل

 :جهنملا ىوتسم ىلع اًيناث

 ريبك طلخخ ىلإ يدؤي فالخلا اذه لامغإو ءءارقلاو ةاحتلا نيب اًيجهنم اًقالحش كانه نإ

 .هيلع هيلمي يذلا فقوملا فقيو .هجعهنم عبتي قيرف لك ذإ ؛اهنم لك فقوم مهف يف

 ":نيرمأ ىلع موقي ءارقلا جهنمف

 .ةياورلاو لقنلا ()

 .ضرعلا و ءادألا (ب)

 ام مهأ وه 8 هللا لوسر ىلإ لصي ىتخ ادنسلا اذه لاصتاو ؛ةياورلا دنف

 خويشلا ىلع صنت ءارقلا تاقبط بتك اندجو مث نمو ؛نفلا اذه ءايلع هيلع ىلع

 ذدخأ -الثم -ءالعلا نب ورمع وبأف .ذخألا ةقيرطو «ئراقلا مهنع ذخأ نيذلا

 نم رشع دحأ ىلإ مهتءارق عجرت نيذلا نيعباتلا ةمثأ نم رشع ةيناث نع ةءارقلا

 ,ل*+ + -4ةص ءوحنلاو ةغللا(١)

 .13 ع دادغب ةيرصنتسملا ةلجمب ةسارد ؛دهاز يزاغ ريهز .د «تاءارقلاو نويوحنلا ؛رظني (؟)

 .اهذعبامو ٠١5 صا وش5١ 1 ةنم
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 لك يبنلا باحصأ نم اهب نيلغتشملاو «ةءارقلا باطقأ نم اوناك نيذلا ةباحصلا

 ."ةقئم اهنويش رثكأ دحأ ةعبسلا ءارقلا يف سيلو

 -اوطرتشا لب «ةءارقلا لوبق يف .دنسلا ةحص ىلع -مهدنع -رمألا رصتقي ملو

 .يحولا مهيلع أرقي هباحصأ عم ة# يبنلا لعف اك ؛خيشلا ىلع ضرعلاو ءادألا -كلذك

 لك سيلو ؛ءادألا ةيفيك -انه -دوصقملا نأل ؛هظافلأب هنودؤي لإ عمتسيو مهئرقي مث

 الو ةكرج هنم اولجيب 1 افرح اًقرخا" .ةآرقلا كلاي اولقتف ::هنلغ زدقي مهم نم

 جهنم قفو ”"'مهو الو كش هنم ءيش يف مهيلع لخدالو ءافذح الو اًنابنإ الو ءاثوكس
 .ثيدحلا ءاملع جهنم ىتح نكي امهم رخآ ملع هتقاثو ىلإ لصياال لقنلا يف

 يذلا سايقلاب نومتبي ال مهلعج مهوصأ نم الصأ ةيأورلا ءارقلا دامتعاو ءاذه

 «ةءارقلا طباوض نم ناك مث نمو «نييوحنلا ىدل جهنم لا سسأ نم مهم ساسأ وه

 سيقألاو ةغللا يف ىشفألا ىلع نآرقلا فورح نم ءيش يف لمعت ال ةءارقلا ةمثأ" :نأ

 اهدري مل ةياورلا تتبث اذإو .لقنلا يف حصألاو رثألا يف تبثلا ىلع لب «ةيبرعلا يف

 .""اهيلإ ريصملاو اهوبق ملي ةعبتم ةنس ةءارقلا نآل ؛ةغل وشف الو ةيبرع سايق

 )١( ؛يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ :رظني ١/ 187.

 «يطايمدلا ءانيلل ءرشبلا ءالضف فاحت :رظني (؟) ١/18.

  7يخل

 ) )4ءرشنلا يف يرزجلا نبا هلقت ءينادلا ورمع يبأ مالك نم ١/ ٠١- ١١ء ناقتإلا يف يطويسلاو

.,/ 
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 ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا يف اليدعت لخدي يرزجلا نبا لعج ام -يبأر يف -اذهو

 لك" :ىرخأ ةرم ىفو' ”"اقلطم ةيبرعلا تقفاو ةءارق لك" :ةرم لاتف «ةلوبقملا ةءارقلا

 :هلوقب ءليدعتلا اذه نع نضرقلا ةيدنو "دعو ولو ؛ةيبرعلا تقفاو ةءارق

 ءاوس .وحنلا هوجو نم اًهجو هب ديرن "هجوب ولو" طباضلا ين انلوقو"

 تناك اذإ هلثم رضي ال افالتخا هيف اًملتخم مأ هيلع اًممجم ءاًحيصف مأ حصفأ ناك

 مظعألا لصألا وه ذإ ؛حيحصلا دانسإلاب ةمئألا هاقلتو .عاذو عاش ام ةءارقلا

 نم مكف ؛ةيبرعلا ةقفاوم نكر يف نيققحملا دنع راتخملا وه اذهو «موقألا نكرلاو
 عمجأ لب «مهراكنإ ربتعي و : مهتم ريثك وأ ءوحنلا لهأ ضعب اهركنأ ةءارق

 . .”"اهوبق ىلع فلسلا نم مهم ىدتقملا ةمئألا

 ريبكلا هرود سايقلل ناك دقف عامسلا ىلع اًمئاق ناك نإو وهف ةاحنلا جهنم امأ

 نم لعجي مكح طابنتسال يوحنلا اهذختي يتلا ةديحولا ةليسولا وهف هيف

 امع دعبلاو اهعابتا يغبني ةدعاق ةدرطملا ةعئاشلا ةيبيكرتلا وأ ةيتوصلا رهاوظلا

 .هجف امإ هرابتعاو صنلا ردصم ناك امهم ء.صوصنلا نم اهعم مدطصاو اهفلاخ

 )١( ص نيثرقملا دجنم 8 ١.

 ا

 ) )9:قباسلا عجرملا ١/ 1١.
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 ينبم ماظن وهف "”عبتي سايق وحنلا امنإ" :مهلوق ناك مث نمو داش كوتا
 .هذيذشت وأ هفعض وأ هضفر مت ماظنلا اذه نع جرخ امو رثكألاو عئاشلا ىلع

 :نوررقي مهاندجوف تاءارقلا عم ةاحنلا لماعت سايقلا ىلع مئاقلا جهنملا اذبمو ظ

 يأرلا دامتعا ال ةمثآلا نع يقلتلا اهيف ردتلا نأ :يأ .ةعبتم ةنس ةءارقلا نأ (أ)

 ةءارقلا نأل .فلاخت ال ةءارقلاو" :هيوبيس ةاحنلا خيش لوقي .”هوررق اك

 ؛كلذ يف ةاحنلا طباوض تعباتت دقو” ةنسلا

 اًيبرع ةزئاجلا هجوألا دذع نأ دعب -(ه ١١” :ت) جاجزلا قاحسإ وبأ لوقي -

 نأل ؛عفرلاب الإ هيف أرقي الف نآرقلا امأف" :باتكلا ةحتاف لوأ (دمحلا) ةملك يف

 ابم أرق يتلا ةحيحصلا ةياورلا ريغ ىلإ هيف تفتلي الو .نآرقلا يف عبتت ةنسلا

 نأ يغبني الو" :لوقي ءرخآ عضوم ىفو”"ةقثلاو طبضلاب نوروهشملا ءارقلا
 نم ريثك هب أرقي وأ ,ةحيحص ةياور تبنت .نأ الإ -اًيبرع :يأ -زوجي اهب أرقي
 .”"ةنسلا اهيف مزلت نأ يغبني امنإ ةءارقلاو" :لوقي ثلاث عضوم ىف و“"ءارقلا

 1 اولا ءانتإ ل ظقتلا رك كاسل بوسع عش نسبأل)

 . 77/ ص ءحارشنالا رشت ضيف (7)

 .1094/54و ال /78و(ل غدرا بباتكلا (*)

 3/١. ؛ةيناعمو نآرقلا بارعإ(4)

 ) )2؛قباسلا ١5/1١.

 ) )6.قباسلا ١/7 7١7.

 تا“ولا



 هوجولا نضعبل هضرعت دنع (ه 5548 8 ىرابنألا هر رك وبأ لوقيو -

 ؛اذبم أرقي نأ دحأل زوجي الو ...ةيبرعلا يف زوجيو" :نآرقلا نم ةيأ يف ةزئاجلا

 هعمس ثلاثلا هجولا اذهو" :رخآ عضوم يف لوقيو "هل مامإ ال هنأل

 ةءارقلا نأل و ””هل مامإ ال هنأل ؛هب أرقي نأ دحأل زوجي الو برعلا نم يئاسكلا

 هيولاخ نبا لوقي ءاهيف زوجي ال سايقلا نأ ةاحنلا كردأ ةياورلا ىلع ةينبم

 ل كيلو ةنيم ةءارقلاو" سال دضر)

 سايق يف زاج ام لك سيلو" :لوقيف (ه17/7 :تا يسرافلا يلع وبأ كلذ حضويو -

 ؛هب مهذخأو هل فلسلا ةءارقب ضيفتسملا رثألا كلذ ىلإ مضني ىتح هب ةوالتلا غوست

 ؛ةيبرعلا اهتغوس نإو «ةءارق لجتري نأ دحأل رذع الف «هيلعو '."ةنس ةءارقلا نذل

 ."زواجتت الو .ةياور رثؤت" :(ه 7947 :ت) ينج نبا لوقي |. -تاءارقلا نا

 أرقي اهنإ ةءارق اهم درت مل ةينآرق تايآ يف ةيبارعإ هجوأ نم ةاحنلا نع درو امو

 نم طلغ (هجوألا :يأ) اهنأ نم ناهذألا يف عقي دق مهو عفد قايس يف

 .(ه 1١7ا/ :ت) ءارقلا ىنعملا اذه دكؤيو .اهم ةءارقلا نوزيجي مهنأ ال ةغللا ةيحان

 571١/1 .ءادتبالاو فقولا حاضيإ ()

 .غ55 ١/ .قبالا(6)

 777:44 77 .عبسلا تاءارقلا تارعإ (9)

 .7ة5و.475و.١/0١5 ةجحلا(غ)

 ) )8ء.صئاصخلا  3598/1١اسستحملاو ١/597,

 2 لل شل



 امن عنشم عينشت كدنع نحبقي الف ةيبرعلا يف زوجي ام لكب أرقت ال ءارقلاو" :هلوقب

 يف ةزئاجلا هجوألا لكب تاءارقلا تأت مل ذإ ؛قح اذهو ”"زوجي امم ءارقلا هأرقي مل

 نايبلا ىلإ جاتحي ام اهلك اهلمشي مل هنكلو ءاهربخ ىلع نآرقلا” ءاج امنإو «ةيبرعلا

 هجوتلا نأ وأ .هريغ زوجي ال نآرقلا هب ءاج ام نأ ناظ نلظي ال ىتح ديدحتلاو

 كلذ عمو .””اهمالك يف برعلا كلاسم هب حمست امث هتفلاخم نكمي ال دحاولا

 الإ ةءارقلا زوجي الو ءاّيبرع ةزئاج هجوأ ابنأ ىلع اهركذ دنع نوصني ةاحنلا ناك

 :اًلثمف «ةياورلا هب تءاج اهب

 :لوقي مث ءعطقتملا ءانثتسالا يف ةيبارعإلا هجوألا ركذي (ه 786 :تا) دريملا ©

 ٍنَع َنْوَهَْي يتب أوو ْمُكِلْبَف نم ِنودقْلا َنِم َّناَك الْوَلَف"" -زعو لج -هلوقو"

 يف (الول) نأل ؛بابلا اذه نم ”"اَئيَجِنَأ نك اًليلَق الإ ٍض هدا يف ٍداَسَمْلا

 يف هنوزيجي الو «مالكلا اذه لثم يف عفرلا نوريجي نويوحنلاو (اله) ىنعم

 .”"فحصملا طخ رّغي الئل ؛نآرقلا

 )١( :نآرقلا يتاعم ١/7586

 ؟7؟ 8ص ءريسفتلا بتكو وحنلا )1١(

 ١15 :ةيآ ءدوه :ةروس ()

 51١5 /5 «ضتقملا(4)

0 0 



 عابتإ كلذ يف اهب ذوخأملا ةنسلاف" :ةلمسبلا بارعإ يف ينج نبا لوقيو

 ءايشأ حيبي سايقلاو -هئاحبس -هللا مسا بارعإ (ميحرلا نمحرلا) نيتفصلا

 ."”"اهنم ءيش لامعتسا ىلإ ليبس نكي مل نإو ءاهيف

 ةءارقلا نأ مهوت تاءارقلل مهجاجتحا يف تارابع نم درو ام كلذكو

 (ه 078 :ت) يرشغزلا مهنا ام وحن ىلع ةياورلا ال ئراقلا ةحاصف ىلإ ةلوكوم

 نأ يَِتسي ال هللا نإ" :ىلاعت هلوق نم عفرلاب (ةَضوُعَب) ةءارقل هجاجتحا دنع

 نب ةبؤر ىلإ ىزعت ةءارقلا هذهو" :الئاق ”"اَهَقْوَف (َق َةَضوُعَب اّم اُلَتَم برْضَي
 اوناكو ؛:ةحاصفلاب هل دوهشملاو موصيقلاو حيشلل برعلا غضمأ وهو «جاجعلا

 قباطملا وهو .هجولا اذه ىلإ الإ ةءارققلا هذه يف بهذ هنظأ امو ءنسحلا هب نوهبشي

 ةلوكوم ةءارقلا نأ" :ىري هنأ هل اًرهتم اًعذال اًدَقن ريئملا نبا هدقن دقو ” "هتحاصفل

 وعألا نيسلو .ةغللا يف هتحاصفو ةيبرعلاب هترصنو امل ههيجوتو ئراقلا ىأر ىلإ

 ىضقي عاسو عبتت ةنس اهفورح دعبو اههوجو فالتخا ىلع ةءارقلا لب .ءكلذك

 ."ءاوس دح ىلع هريغو حيصفلا هلقنب

 )١( ءصئاصتخلا ١/598.

 نب ميهاربإو ؛كاحضلاو «ةبّورو .ءبرطق ل تيسن ؛«ةذاش ةءارق يهو , 5 :ةيأ ءةرقبلا :ةروس (1؟)

 . ؛ ص «هيولاخ نبال .نآرقلا ذاوش يف رصتخمو «15 ١/ ءبستحملا :رظني ؛ةلبع يبأ

 ,.مال- 85/3١ فاغكلا (*)

 ١//81. «فاشكلا شمايي «رينملا نبال .فاصنإلا (5)

 هء٠*-



 مالكو همالك نم وحنلا اذهو «ءارب اهنم .يرشخغزلا «ةمهتلا كلت نأ ىرأو

 نود ةءارقلا هذه راتخي ئراقلا لعج يذلا هجولا نونيبي مهنأ ىلع لمحي نيقباسلا

 يف بهذ هنظأ امو" يرشخمزلا مالك يف لمأت نمو .ةيورملا تاءارقلا نيب نم اهريغ

 ل ةيؤرف .اذه ناك هدصقم نأ كردي "هتحاصفل قباطملا وهو هجولا اذه ىلإ ةءارقلا هذه

 .هيلع ءانب تايورملا نيب نم اهراتخا امنإو .ةحاصفلا نم هجولا اذهل ةءارقلا هذه عرتخي

 .ينأيس ام وحن ىلع رايتخالا يف مهسيياقم ىلع ءانب "هتءارق دنع هلثمتي ناك هنأ :ىنعمب

 ام تاءارقلا يف نوراتخي ةاحنلا نوك «”نيثدحملا ضعب ءاعدا نإف مث نمو

 (ى -اذه يف ةاحنلا طباوضو «بيرغ ءاعدا ءيورم ريغ ناك نإو «ةيبرعلا قفاو

 ميظعت بوجو ىلع نوملسملا عمجأ" :يوونلا مامإلا لوقي اذهلو «هيفنت -مدقت

 الا" ص ءريسفتلا بتكو وحنلا :رظني )١(

 حيبت «هبوبيس اهسأر ىلعو ءوحنلا يف سايقلا ةسردم نأ ىري ذإ ؛يبلش حاتفلادبع .د -: لثم (؟)

 .477 -يسرافلا يلع وبأ "ةيبرعلا يف ازئاج ناك نإ تاءارقلا نم وري ملام حيحصت"

 قفاوي اب نآرقلا ةءارق نوحصي ام اًريثك" ةاحنلا نأ دقتعي يذلا ءيدنجلا نيدلا ملع دمحأ .دو -

 .15ا/ ص ؛ةاحتلاو ءارقلا نيب عارصلا ؛"ةياورلا هتبثت مل نإو «ةيبرعلا

 ءاهنم لكشأ ام ةصاخمبو «تاءارقلاب ةاحنلا ةناهتسا نأ" هل ادب يذلا ءيدبللا ريمس دمحم .دو

 هللا لوسر نع ةرتاوتم تسيلو ءاهباحصأ نم قئبنت ءارآ تاءارقلا نأب مهداقتعا ببسب ناك

 ,7 7١ ص «يرعلا وحنلا يف تاءارقلاو نآرقلا رثأ ؛"
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 هنم دحج نم نأ ىلع اوعمأو .فتنايصو ههيزنتو قالطإلا ىلع زيزعلا نآرقلا

 .””رفاك وهف كلذب ملاع وهو «دحأ هب أرقي مل اًفرح داز وأ ؛هيلع عمجأ اًقرح

 ا # #

 ل تالا 5000 كال ذك :-ةاوبنلا هررق اغونا فل

 رهاوظ ىلع اهنم لمتشا امو .هيلع سيق بابلا رئاظن اًقفاوم رثكألا عئاشلا

 يف ماع مكح وهو .سايقلا نع دعبأ هباب رئاظن نع ذشو .ةدرطم ريغ ةيبيكرت

 :مهاندجوف ذاشلاو اهنم رتاوتملا اهلك تاءارقلا

 ؛سايق اهيلع ىنبي ال :يأ "اهيف ةجح ال" اهنأب ةيعبس ةءارق نوفصي اًنايحأ -

 ٠ .بابلا رئاظن نع اهجورخل

 .اهيلع ةدعاق نونبيو ةفاكلا ةءارق ىلع ةذاشلا ةءارقلا -اًيوغل -نوحجري انايحأو -

 . .ةذاش ةءارقب ةفاكلا ةءارق نورسفي انايحأو -

 .”اه نوركانتيو ةذاشلا ةءارقلا نومحابم اًنايحأو -

 )١( 4م اص «نارقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا .

 ينج نبا جهنم نع دج دنع يلح حاتفلادبع .د «يسراغلا ىلع وبأ :يف هلك اذهل جدامت :رظني (؟)

 نع ثيدحلا دنع ةديفر .د ءريسفتلا بتكو وحنلاو 7” ص «ةذاشلا تاءارقلا عم لماعتلا يف

 شيعي نبا نع هئيدح- يف «ناهبن هلالادبع .د .يوحنلا شيعي نباو ١١: 57 ص .هيوبيس حهنم

 .؟"17 ص تاءارقلاب هجاجتحاو

 -1* +اي/كل



 يأر نع سيلو .مهمالك يف رثكألا عئاشلا ىلع ءانبلاب موقي يذلا مهجهنم قفو كلدو
 ضعب ىدل تدب يتلا ةبارغلا ليزيو ؛لؤاستلا انل رسفي لاح لك ىلع اذهو .ىوه وأ

 .تاءارقلا عم لماعتلا يف ضقانت نم يوحنلا ركفلا هباوفصو ام ححصيو «نيثدحملا .

 ساقي ثيحب تاءارقلا نم ةيبرعلا يف ههجو ىوق ام نيب -اذه ةاحنلا فقومو

 :لوقأ -هيلع ساقي ال نكلو .هفرح يف لبقي ثيحب اًذاش عضوف وقي ملامو .هيلع
 يوحنلا سردلا يف اندجوف ءاّظنو اًرثن برعلا مالك نم دش ام مهفقوم هنيعب وه
 ةمبت ةاحتلا نع يفني امت ,رعشلا قا" رئارضلا" و ءرثنلا يف "ذاشلا" يحلطصم

 مهينعي ناك ةاحنلا نأ كردأ اذه ىلع فقو نمو .نآرقلل اًلصأ رعشلا اولعج مهنأ

 ةغللا يف ىشفألاو سيقألا ىلع موقت ةغلل ةدحاو ةيرايعم ىلع ظافحلا وهو ءرمأ

 .اهريغ نود مهدعاوق عضو يف اهيلع اولوعف
 اوقبطي نأ" اوعروتي مل مهنأب مهفصوو ةاحنلا ىلع نعطلا يضتقي ال جهنملا اذهو

 ةأرج هذهو .هريغ ىلع هوقبط اك ميركلا نآرقلا نم تايآ ىلع -انايحأ -مهنوناق

 اوماقأ جهنملا اذهب ةاحنلا نإ لب ”"عطاخلا يأرلا ىلع دومجلا ةيابنو ريظنلا ةعطقنم

 عئاشلا ىلع سايقلاب ةئسلألا ىلع اهتمالسو اهادرطا ةغلل ظفحي رايعم ىلع مهدعاوق

 كلذ عيمج يف يذتحتو مهتغلب قطنت امنإ كن " ؛هادع ام لامهإ مدع عم درطملا

 الو ظفحيف ةدرطملا دعاوقلا هتفلاخم :ىنعمب .ذوذشلاب هفصو مت نإو "”مهتلئمأ

 )١( ص «نسحح سابع .د ىحتلاو ةغللا 7 35,

 : 6١, /8.لصفملا حرش (5)
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 هناكرأ ديشو .هريغو ىلع وبأ لاق اك ةحاصفلا ىفاني ال ذوذشلا" نأ له دلع نباح

 .باجعإلا قحتسيو ةشهدلا ريثي -هارأ ايف - جهنم اذهو "ينج نبا

 ني عني 1

 تاءارقلل ةاحنلا دقن

 ضورفملا ناكو "ةعبتم ةنس ةءارقلا" نأ نم يوحنلا ركفلا يف ررقت ام مدقت

 وأ ةتطخت وأ دقنب ةاحنلا ا ضرعتي نأ نم (تاءارقلا) ةلاقملا هذه يمحت نأ

 نم ءىشب تاءارقلل ضرعت دق هدجي يوحنلا سردلا يب رظانلا نكلو .رضفر

 :تايوتسم ةثالث يف دقنلا اذه لمجي نأ نكميو !!هسفن ئراقلل نكي مل نإ .دقنلا

 ..فاحتلا وهج لوقر كقاوق له موتي دقت لوألا

 .ةماعلا هحمالمب يوحنلا بهذملا ىوتسم ىلع موقي دقن :يناثلا

 .هبهذم ةعامج هيف فلاخي دق يوحنلل يصخشلا داهتجالا ىلع موقي دقن :ثلاثلا

 ."'دحأ عم قفتي نأ نود فقوملاب وه درفتي دقو .رخآ اًبهذم قفاويو

 :ةيلاتلا قئاقحلا ىلع فقن نأ نكمي ةفلتخملا هتايوتسم يف دقنلا اذه ةعباتمبو

 ءارقلا نم وه نم مهنم ناك لب «ءارقلا نم ناك ةاحتلا نم اًريبك اًدذدع نأ )١(

 ولو .ةفوكلا عئراق يئاسكلاو .ةرصبلا ئراق ءالعلا نب ورمع ناك «ةعسملا

 .ثحبيلا اذه نم 35ص هدودشلا طباوض :رطنيو «470 ص .؛حارشنالا رشن ضيف )١(

 ١١١١. ص ريسقتلا بتكو وحتلاو ءه١15 ص (ةيتارقلا تاءارقلاو نويوحنلا : رظني (؟)

 ها.ةه



 مجرت -الثم -يرزجلا نبا نأ اندجول -اًبيرقت -ةاحنلا مظعم مجارت انعبتن

 ."ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ" هباتك يف مهل

 :مشوق وحن نم تارابع ٌاحتلا مجارت بتك يف ىرن كلذكو
 ."'ةيبرعلا ملع يف ةيابنو .ءارقإلا نسح ناك" -

 .''اهللعو تاءارقلا يف اًمامإ ناك"

 ."ءارقلل اًطباض «بارعإلا هتعنص يف اًمدقم ناك" -

 ."خلإ ... "ةيبرعلاو نآرقلا أرقأ"

 رمألا سيلو «تاءارقلا دقن يف ليلق ريغ اًبيصن نييرصبلل اى نييفوكلل نأ (؟)

 تعستا دق ينوكلا بهذملا باحصأ نأ نم نيثحابلا نم ريثك ىدت عاش امك

 نأ اولواح" نيذلا نويرصبلا اهدر يتلا تاءارقلا نم ريثكلا اولبقف مهماكحأ

 .مطوصأ اهيف قفاو امف مهتسيقأو مهوصأ ىلإ هتاءارقو ميركلا نآرقلا اوعضخب

 .”"ذوذشلاب هوفصوو هب جاجتحالا اوضفر اهابأ امو .هولبق ليوأتلاب ولو

 -ءارقلا ماهتاو لب ءتاءارقلل رشابملا دقنلاب هجتا نم لوأ نإ :لوقلا نكمي لب

 هباتك - يئاسكلا هخيش دعب نييفوكلا سأر -( ه7 ١٠ا/ :ت) ءارفلا وه !نإ -اًضيأ

 .ةاحنلا مجارت بتك نم اهريغو «ةاورلا هابنإو ةاعولا ةيغبو ءءابلألا ةهزن :رظني )١(

 .ميركلا نآرقلا بولسأل تاسارد :رظنيو ءاالا/ ص .يموزخملا يدهم .د .ةفوكلا ةسردم (؟)

 ص «يئارماسلا لضاف .د .يرشخمزلا دنع ةيوغللاو ةيوحنلا تاساردلاو ء١/14 .لوألا مسقلا

 .87 ٠ ص «يبرعلا وحنلا ف تاءارقلاو نآرقلا رئآو ء؛؛

 سالكأ ه ع



 .د هققح ام ىلع بابلا اذه تحتف يتلا ةفلؤملا بتكلا لوأ دعي "نآرقلا يناعم"

 :اهنمو ."”كلذ ىلع ةركك ةلكا ركذؤ و قدفر ميهاربإ

 "نحل رهاظلا يفوهو "ا ىَرْجمل'-يل ركذهيف-ءارقلا ضعبأرق دقو" :هلوقو

 د 0 ماَحْرَألَو ب َنوُلءاَسَت يِذّلا هلا أوُقَ او" :ىلاعت -هلوق يفو .

 ال برعلا نآل ؛حبق هيفو .محرلاو هللاب :مهوقك وهو" :ءارغلا لوقي .ماحرألا

 .”"هقيضل رعشلا يف اذه زوجي امنإو هنع ينك دقو ء.ضوفخم ىلع اًضونخم درت

 .”"قَرَس َكلَتباَّنِإ اَناَبَأ اَياوُلوُفَف ْمكيِبَأ َلِإ اوعِج "٠ :يملاعت -هلوق يفو

 نم «يقوكلا وحنلا يف ةسارد :رظنيو 2١١94 صو 787 ص ءريسفتلا بتكو وحنلا :رظني )١(

 ظ 110/1 درر نعل زان وما قلل خا رقلا ناعم لوا

 ظ نا 1 فاس هوو

 . 257/7 :نآرقلا يناعم (*)

 ١. :ةيأ ىاسنلا :ةروس (4)

 لع ةيآلا هذبم لدتسي ءيرابنألا تاكربلا ابأ نأ بيرغلا نمو ء#6 -*ه8 /9 «نآرقلا يناعم (©)

 0 ةداعإ ريغ نم لصتملا رمضملا ىلع رهاظلا فطع نوزوجي مهنأ ىلع نييفركلا ناسل

 ار" :ىلاعت -هللا لاق .برعلا مالكو ليزنتلا يف ءاج دق هنأ ؛ زوجي هنأ ىلع ليلدلا :اولاق" مهنأو

 تايزلا ةزمح وهو .ةعبسلا ءارقلا دحأ ةءارق يهو ءضفخلاب ' 'ماَحْرَألاَو هب َنوُلءاَسَت يذلا هلل

 نأ نم -لبق -هتركذ ام دكؤي امم !!ءارفلل مالك نم هتركذ ام فالخخ وهو 7 4 ةص ءفاصنإلا"

 .يفوكلا بهذملا ىلع اليلد حلصي ال فاصنإلا باتك

 لا يآ ةفهرو :ةروسا(1)
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 .”''"ةذاش اهنأل ؛اهيهتشأ الو "قدس 'أرقيو'' :ءارفلا لوقي 5-5

 أنإ ةيوحنلا مهريياعم ءوض يف تاءارقلا ضعبل دقن نم ةاحنلا هسرام ام نأ (7)

 يف اهقفوأو .هوجولا نسحأ ىلع هلمحو «ميركلا نآرقلا ةياحل مهنم ةلواحم ناك

 :مهطباوض ىلع ءانب ةيبرعلا
 .”"بهاذملا فرشأ ىلع لمحبي امنإ نآرقلا" -
 .0"'ذوذشلا ىلع هللا باتك لمحي نأ يغبني الو" -

 .”"نآرقلا يف ةرورضاالو" -

 مهفصو وأ «تاءارقلل ءادعأ ةاحنلا لعجل ةعيرذ دقتلا اذه ذختي نأل هجو الو

 نم اولعج" نيذلا ةاحنلاو ءارقلا نيب عارص ةجيتن دقنلا اذه نأ وأ ,”ةاغط مهنأب

 مهتأطو تدتشاو مهذوفن يوق مايألا رورمبو .اهلهأو ةغللا ىلع ءابقر مهسفنأ

 الو ءيش ىلع نوولي ال مهدحو يوغللا لقحلا يف نيتنقملاو نيعرشملا اوحبصأف

 .ابباحصأ نمو اهنم اولاتف ميركلا نآرقلا تاءارق ىلإ اوءاج ىتح نوبمأي

 .حيرش يأ نبا ةياور يف يئاسكلاو ؛نيزر يبأو -امهنع ىلاعت هللا يضر -سابع نبا :ةءارق يهو )١(

 ردلاو 7١94/7, ءرشعلا تاءارقلا يف ريئتسملا :رظني .قيرطلا هذه هريغ نم هنع تيور اهك

 7037/17 ءيناعملا حورو 0 47/6 «نوصملا

 .07'/؟ «نآرقلا يناعم ()

 .106 /5 .لمآلا ةبغرب لماكلا (7)

 .ساحنلل نآرقلا بارعإ (؟)

 .255 «فاصنإلا(5)

 .ةمدقملا .نيق رشتسملاو ةاحنلا دض نآرقلا نع عافدلا :رظني (1)

 ب11



 اوعاطتساو ءسيياقمو ريياعم باحصأ مهمأل ؛مهنيناوقو مهدعاوتل اهوعضخأو

 اورجحو اوقيضف ةينارقلا تاساردلا لقح ىلع اورطيسي نأ مهتوطسو مهئاطلسب

 .” اهقوف امو ةيعبسلا تاءارقلا ىلع اولواطتو اوءرتجاو اولوأو

 امو «هتاءارقو ميركلا نارقلا ىلع ينب امنإ يوحنلا ركفلا ذإ ؛قيقد ريغ اذهف

 تاءارقلا هجوأ ضعب يف يأر نم .خلإ ...ءارفلاو هيوبيسو ليلخلا لاثمأ هيدبي

 اهوضترا لوصأ قفو هيف قحلا هلو هكلمي نمم داهتجا هنأ ىلع هيلإ رظني نأ بجي

 امنإو «ةغللا سيياقمل تاءارقلا اوعضخي مل ةاحنلاق ءمهدقن اهيلع اونب طياوضو

 ىحصفلا ةغللا سيياقم نع لزعمب سيل نيقي ىلع 8 يبنلا ىلإ بوسنملا اوأر
 ع ٠ .ميركلا نآرقلا ءاعو يه ىتلا

 هجو يأب ةيبرعلا ةقفاوم تاءارقلل اوضترا امدنع نيرخأتملا دنع ماهتالا اذه أشن دقو

 . .ةييرعلا يف هجولا ةوق الإ ةاحنلا نم نومدقتملا اهيف لبقي مل نيح ىلع هوجولا نم

 يف نعطلل الاجم حتفو «نيقرشتسملا ىدل اًبيحنرت يقل دق دقنلا اذه نأب لوقلا امأو

 دقتب اًداهشتسا ميركلا نآرقلا دقن يف (ريهست دلوج) هلعف ام وحن ىلع ميركلا نآرقلا

 ةقيقر ريغ ةلماعم دربملا ريهشلا يوغللا ملاعلا يقل" :لاقف «تاءارقلا ضعيبل درعملا

 دجو دقو «بيكرتلا يف فارحنا ةيوست يف يأر نع ءايحتسا ىلع حرص انيح

 0" نارقلا ارقي نق تدك ول :ل وتهتم يتلا ةعاجشلا

 )١( ةاد ص ؛يدنجلا نيدلا ملع دمحأ .د .ةاحتلاو ءارقلا نيب عارصلا ١2# .

 .يبم الس لا رمعستتلا بهاذم (؟) 1

 ترام



 اوسمتلي ىتح نآرقلا ىلع موجهلل بابسألا مهصقنت ال نيقرشتسملا نأ هدرف
 لاجم يف ةيدقنلا مهتكرحو ءاهوقلتخا اهودجي مل نإ مهف ةاحنلا دنع كلذ

 هئيب ام وحن ىلع قالتخالا اذه ىلع مئاق -اهمظعم يف ةيمالسإلا تاساردلا

 .”هللا ةمحر هيلع ءركاش دومحم انخيش ظ

 هذه تأدب دقف .يخيراتلا اهراطإ يف جلاعت نأ يغبني تاءارقلا دقن ةكرح نأ (5)

 نإ :لاقي ىتح اًدوذشو اًرتاوت تزيامت دق هيف تاءارقلا نكت مل تقو يف ةكرحلا

 .اهودّروأ ةرتاوتم ةءارق اوركنأ دق ةاحنلا

 اذه لهأ نم نيفلاسلا بتك يف اًركذ هل دجن داكن ال (رتاوتلا) حلطصمف

 ظ :وحن .مهدنع دجت امنإو «نفلا

 .ةماعلا ةءارق -

 .ةضيفتسملا ةءارقلا -

 .راصمألا ءارق ةءارق -

 (مها” + :ت) دهاجم نبا الو (ها"٠ :ت) يربطلا دنع دجوي ملف ءرتاوتلا امأ

 نمزب ةعبسلا عييست دعب ءاج امنإو (ه4 45 :ت) ينادلا دنع الو ةعببسلا عبس يذلا

 دقو .تابثألا ةمئألا اهعضو سيياقمل عضخت -كاذنآ -تاءا رقلا تناك لب ."ليوط

 نايب ىلع اهلك اهرادأ دقف .ركاش دمحم دومحم ةمالعلا خيشلل ءانتفاقث ىلإ قيرطلا يف ةلاسر ؛رظني )١(

 .ةكرحلا كلت ةقيقح

 . ١ ص .اهدروأ «ةرتاوتم ةءارق ريرج نبا ركنأ له :ناونعب ءرايطلا دعاسم .داهبتك يتلا ةميقلا ةساردلا :رظني (1)

 نا



 ةقاثو ىوتسم ىلإ عجري دق رايتخالا يف هسايقم ةمئألا ءالؤه نم مامإ لكل ناك

 .”ىرخأ لماوع ىلإ عجر امبرو «ةيبرعلا يف هجولا ةوق ىلإ عجري دقو .دنسلا

 «نيعباتلا نم نيعبس ىلع تأرق'' :لاق هنأ (ه 4 :ت) عفان مامإلا نع ىور دتف

 .”"'ةءارقلا هذه تعبتا ىتح متكرت دحاو هيف ذش امو ؛هتذخأ نانثا هيلع عمتجا اف

 نرقلا' ءاملع .نم) يدادغبلا سقانطلا سابعلا نبأ نع وزنا نبا لقتو

 تاءارقلا نسحأ دارأ نم" :لاق «كلذ نم ءىش هنم دافتسي ام (يرجهلا ثلاثلا

 دارأ نمو ءريثك نبا ةءارقب هيلعف لصألا دارأ نمو ءورمع يبأ ةءارشب هيلعف

 ةءارقب هيلعف تاءارقلا برغأ دارأ نم 55 ةءارقب هيلعف تاءارقلا حصفأ

 هيلعف تاءارقلا فرطأ دارأ نمو ءةزمح ةءارقب هيلعف رثألا دارأ نمو رماع نبا

 لكل فيضأ مث نمو ؛"”عفان ةءارقب هيلعف ةنسلا دارأ نمو .يئاسكلا ةءارقب

 -يرزجلا نبا لاق (ى ةفاضإلا هذهو ءاهب رهتشا يتلا هتءارق ةمئألا نم دحاو

 عارتخا :ةفاضإ ال موّرلو ماودو رايتخخا ةفاضإ -ينادلا نع القن

 . ”داهتجاو صارو

 ٠١. 6 ص «ءللضفلا يداهخادبع .ذ «اشيرعتو خيرات تاءارقلا :رضني (0)

 ظ ,.15 ١6- ص «نادلل ءةنابإلا (؟)

 ,.ل6 ١/ «ةياهنلا ةياغ ()

 .رشنلا(:) ١/ 67.
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 ةمئألا سيياقم نع اهجورخل تاءارقلا نم ريثك تكرت نأ كلذ ةجيتن ناكو

 ةبسنلاب رشع ةئالثلاو ةرشعلاو ةعبسلا نع مويلا ةروهشملا تاءارقلاف" .تابثألا

 هل نم نإف ءرحب نم رزنو ءرثك نم لق «ىلوألا راصعألا يف اًروهشم ناك ام ىلإ

 .""نيقيلا ملعلا هملع فرعي كلذ ىلع عالطا

 :لاثمأ .تاءارقلا يف نيرسفملاو ةاحنلا ضعب اهيف ملكت يتلا ةلحرملا يه هذهو

 ,(ها11 :ت) يمرضحلا قاحسإ يأ نب هللادبع

 .(ها78١:ت) يردحجلا مصاعو -

 .(ه6١ 4 :ت) ءالعلا نب ورمع يبأو -

 .(ها١٠17١ :ت)روعألا نوراهو -

 .(ها١ا/ه :ت) دمحأ نب ليلخلاو -

 .(ها1١/ا/ :ت) شفخألا نسحلا يبأو -

 .(ه١٠8١ :ت)هيوبيسو -

 .(ه189١ :ت) يئاسكلاو -

 .(ه ٠١8 :ت) يمزرضحلا بوقعيو 8

 .(ه؟ ١٠ا/ :ت) ءارفلاو -

 .(هل157 :ت) يعمصألاو -

 .(ه77 5 :ت) مالس نب مساقلا ديبع يبأو -

 ل :قباسلا()

1 



 .(ها 594 :ت) ينزاملاو -

 .(ه 588 :ت)دريملا -

 .(ه'"ا١١ :ت) جاجزلاو -

 .(ه17 4 :ت) دهاجم نباو -

 .(ه 7” :ت) ساحنلاو -

 .(هالالا/ :ت) يسرافلا ىلع بأو -

 .(هأ"ثؤ7 :تر ينج نياو -

 .(ه 57/8 :ت)يرشخغزلاو -

 .(ه 04١ :ت) ةيطع نباو -

 .اهتينس مهنع بيغي الو ءاهقح تاءارقلل نوفرعي نيذلا مالعألا نم مهلكو

 ةءارق ليضفت نم جرحتي نم مهنم نإ لب ."”هنهاوع ىلع لوقلا ءاقلإب نومهتي الو

 تحص اذإ" :هلوق «ساحنلا رفعج يبأ نع يطويسلا لقن دقف «ةءارق ىلع
 .”"كلذ لاق نم مئأيف يبنلا نم اعيمج اهأل 5 وجأ امهادحإ لاقي ال .ناتءارقلا

 لد ا هلوق يف «”ورمع ىبأو:ريثك نبا ةءارق أطخ دق ءاذه ساحنلا نكلو

 )١( ص :ناحطلا ليعابسإ .د ءاهيف يربطلا جهنمو تاءارقلا دقن ةرهاظ :رظني 5٠١ 5.

 .ى3 /1 ءناقتالا (؟) 1

 )*( «رشبلا ءالضف فاحتإو «110 /7 ءرينتسملاو 577/7“ قجحلا :رظني ١/ 0594.
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 نأ" ةزمه رسكب "مارا ٍدجْملا ِنَع ْكوُدَص نأ مو ناي ْمُكَنَمِرْجي

 نبا ةءارقو .ءايلا رسكب "ّيخِرْضُمِب ْمتنَأ امَو" "ةزمح ةءارقو كود

 ةءارقو ءنونلا رسكو ميحلا ديدشتب 0” ِنوُرجْعُي ال" -ةرشعلا دحأ -نصيحم

 ."اًدابع"بصنب 0" كلام اًداَبِع"" ريبج نب ديعس

 فصو ىتح تاءارقلا نع نيعفادملا دحأ دعي يذلا (ه 505 :ت) ىزارلاو

 لمع اذهو «ةيوغللا لوصألاو ةسيقألا ىلإ ال عامسلا ىلإ ةرتاوتملا ةءارقلا در" هنأب

 عمو ””ةاجنلاو ةمالسلا ىلإ اهبحاص لصوت ميلس قيرطو روكشم دهجو كرابم

 يبأو رماع نباو عفانو ريثك نبأ ةءارق در دقف !!اًضيأ دقنلا اذه سرام كلذ

 ٍةكَْأْلا ُباَحْضَأ َبَّذك" :ىلاعت هلوق .يف "ةكيل" «”نصيحم نباو رفعج
 ىلع رجلابو اهضيفختبو ةزمهلاب "ةكيتل باحصأ" "ئرق" :لاق نم" َنيِلَسَوملا

 دلب مسا (ةليل) نزوب (ةكيأ) نأ معزو .بصنلاب أرق نمو .هجوألا وهو ةفاضإلا

 ينو «ةروسلا هذه يف ةبوتكم تدجو ثيح فحصملا طخ هيلإ داق مهوتف فورعم

 7 هيا ةنكالل :ةروش(1)

 .7//17139 ءرشبلا ءالضف فاحتإو 0771/5 «رينتسملاو 14 -7//7 «ىمرافلا يلع يبأل .ةجسحلا :رظني (؟)

 1 54 ةيآ «لاشألا :ةروضا(*)

 151 :ةياوفارعألا :ةروس(؟)

 .ةروكذملا تايآلا يف .ساحتلل ؛نآرقلا بارعإ :رظني (5)

 .7 48 ص «ليعامسإ لآ ليبن .د «تاءارقلا ملع (7)

 777 ص ؛يطايمدلل .رشبلا ءالضف فاحتإو «477 ص «دهاجم نبال ةعبسلا ؛:رظني (70)

 . ١9/5 :ةيآ ءءارعشلا :ةروس (8)

 نا يح



 ةصقلاو لصألا ىلع نآرقلا رئاس يف تبتك دق (ةكيل) فلأ ريغب (ص) ةروس

 .””فرعي ال مسا (ةكيأ) نأ ىلع ةدحاو

 مهو مهدنع حصت مل تاءارقلا هذه نأ :وه ءدحاو ريسفت ىوس اذه سيلو

 مب هرايتخا ئراقلا ىلع نودري انإو 5 يبنلا ةءارق نودري ال دقنلا اذه

 وهسلا نم هيلع زوجي امل هتءارق نم ىلوأ ةعامجلا ةءارق نأ ليلد نم اوبحصتسا

 وهسلا هيلع اًرئاج ناك نم هب درفنا امو" :يربطلا ريرج نبا لوقي ءأطخلاو

 ظافحلا " :لوقي ءرخأ عضوم يفو”'"' ةجحلا ىلع هب ضارتعالا زئاج ريغف طلغلاو

  مهظفح هل سيل درفنم دحاو مهفلاخيف هتفصب ءيش لقن ىلع اوعبانت اذإ تاقثلا

 .”"مهظفح هل سيل يذلا درفلا نم اولقن ام ةحصب قحأ تايثألا ةعابجلا تناك

 تؤي ملو" :هلوقب «تاءارقلا ضعب ىلع اًملعم ينج نبا هيلإ راشأ ام اذهو

 .*"ةيارد فعض نم اوتأ نكل «ةنامأ فعض نم كلذ يف موقلا

 صضعيل ضرعت اهنيح -نفلا اذه ةمثأ دحأ ةماش وبأ -اًضيأ -هركذ ام وهو

 طبض ةلق ىلع لومحم كلذ لكف” :لاقف «ةيبرعلا يف اهوجو تفلاخن يتلا تاءارقلا

 .117 7/54 ءريبكلا ريسفتلا (0)

 .555 7/8 .قباسلا (")

 ,ال" ١/ ءصئاصتملا (:)
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 تناك يتلا ةعبسلا فرحألا اياقب نم وهف لقنلا حص نإو «هيف ةاورلا

 .كلذ نود وأ ناك اًحيصف ةيبرعلا يف زئاج وه ام ىلع .هيلع ةحابملا ةءارقلا

 ىلإ ظفللا كلذ ةءارق يغبني الف ؛لزنملا ظفللا ىلع فحاصملا ةباتك دعب امأو

 .”"ىحصفلا ةغللا ىلع

 ناك ةلأسملا نأ ىلع لدي -هدقن يف ءاملعلا ضعب هررق ام مغرب -لوقلا اذهو

 يتلا تاءارقلا دض بصعت وأ ىوه نع نكي مل دقنلا نأو ءاملعلا نم داهتجا اهيف

 دقنلا أدبم" نأو «نيرخأتملا نم نفلا اذه لهأ يديأ ىلع دعب تزيامت دق نكت مل

 ملو نيدلا نع اوغيزي مل هوسرام نيذلا نأو .روكنم ريغ ىوتسملا اذه ىلع ررقم
 5 مهيبن نع هوثرو امل اًريرقت دشأو اًفاصنإ رثكأ اوناك لب ؛لوقلا نم اًركنم اوتأي
 .ههجو ةيبرعلا يف ميقتسم .حيصفو غيلب لك الإ هنع اولقني ملو هيلإ اوبسني مل ثيح

 دوجولا مهدنع توتسا اذإ ىتح هانعم ليوأتلا يف لوبقمو .هظفل سايقلا يف يوق

 اهنضاموعالالا ده يعول دقرلا(9)

 نم قدأ ةيحانلا هذه نم مهو «ضرعو قلت لهأو ءادأ باحصأ ءارقلا نأ ءاملعلا هققح يذلاف (؟)
 ريظن نم هل مكف «برعلا تاج نع جرخي ال هطبض مدعب هب اومهتا امو .ةغللا مهلقن يف ةاحنلا

 ةمئألا ةءارق تربدت ينإف" :هلوقب ؛ا/ل ص هتجح لوأ يف هيولاخ نبا هررق ام وحن ىلع !!هباشمو

 ةيدأت ىلع نينومأملا ظفحلا قافتاو لقتلا ةحصب نيفورعملا ةسمخلا راصمألا لهأ نم ةعبسلا

 ال ةيبرعلا نم ايهذم فرح نم هب درفنا ام بارعإ يف بهذ دق مهنم الك تيأرف .ظفللاو ةياورلا

 ."عناياال اهجو سايقلا نم دصقو عفادي

 ا



 نم تزيامت نإو .لضافت الو اهولبق اًليوأتو ةغل مهدنع تحصو اًددع ءارقلا يف

 .”"صضعب نم ىلوأ اهضعب ناك نإو «ةلوبقم تناك ءيش يف كلذ

 هنإ لاقي ال كلذ دعب اهرتاوت تبث ةءارق ةاحنلا يمدقتم نم ركنأ نمف ؛هيلعو

 ا تا

 اههاجت اورهظأل .مهنقو يف اًدوجوم "رتاوتلا" ناك ولو .اًيملع هنالطب ىفخي ال امم

 عم اولعف امك هيلع ساقي الو ظفحي ام اهولعج لقألا ىلع وأ ,حامسلاو اضرلا

 .برعلا نم عومسملا ذاشلا

 فصو مهوي امو تاءارقلا نيب ةلضافملا نم -اًنايحأ -ةاحنلا نع ءاج ام امأ

 اهب تدرو يتلا ةغلل فصو وهف «حبقلا وأ فعضلاب ىرخألاو «نسحلاب اهادحإ

 لك نأ يعدن ال انإ" :مهضعب نع القن -يرزجلا نبا هلاق ام ىلع اهتاذ ةءارقلا ال

 .”"ةحاصفلا نم تاجردلا عفرأ ىلع تاءارقلا ين ام

 ىلع هقيلعت يف ركذي -نفلا اذه ةمئأ دحأ -بلاط يبأ نب يكم ىرن ام اًريثكو

 6 تاءارقلا ىدحأ

 .ةماعلا ةءارق اهنأو - .ةيبرعلا نئس نم -

 .رثكأ راثآلا فو - .ىشفأ ةغللا يف يهو -

 .أ 45 ص «تاءارقلا دقت ةرهاظ 00

 .51898 ص :؛نيلاطلا دجنم (5)

 سا“ ؟ ١4



 ."”دوجأ وحنلا سايق فو - .فخأ ةنسلألا ىلعو -

 زاوجب ةحيحصلا تاءارقلا نيب لضافتلا اذه روشاع نب رهاطلا مامإلا للع دقو

 نع تأشن ىرخألاو ءزاجعإلا دح غلابلا لزنلا لصألا يه اهادحإ نوكت نأ

 ةصخرو ةعسوت اهنإ ذإ ؛ةحوجرم نوكتف هيلع اًريسيت هتغلب ئراقلل هلق يبنلا صيخرت

 .”ليلق ريغ ةغالبلا نم ظح ةحوجرملل نوكي دقو .حجارلا لصألاب تنروق اذإ
 نع لئس نيح ه (ه1/4١ :ت) كلام مامإلا نع يور ام لوؤت اذه ىلعو

 امل ليهستلا هيف بحتسأو كلذ ينبجعي امو ههركأ ينإ" :لاقف .نآرقلا يف ربنلا

 دمأ مامإلا نع يور ام كلذكو ."زمها هتغل نكت مل 5 يبنلا نأ نم ءاج

 دملا ةدايزو ماغدإلاو رسكلا نم اهيف امل ةزمح ةءارق ةهارك نم :هيض (ه1؟ 51١ :ت)

 .”ماغدإلاو ةلامإلا يف ةزمح ةءارقك اهنأل ؛ىئاسكلا ةءارق ةهارك هنع لقنو

 وللا ةعاركلا لع د آي حفلا كا و ما ا نأ لع

 ىلإ دؤي مل ام ءايلعلا دنع زئاج وهو رايتخالا ةباثمب اذهو «ةيعرشلا تسيلو

 ام وحن ىلع دنسلا حصو ةياورلا تتبث اذإ اهراكنإو ىرخألا تاياورلا طاقسإ

 19884737 1/1 فشكلا :رظني(١)

 .اهدعب امو 57 ١/ ةسداسلا ةمدقملا هريونتلاو ريرحتلا :رظني (7؟)

 45377/١. ءيشكرزلل «طيحملا رحبلا :رظني (9)
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 لإ بحأ هتابثذ مالكلا عابشإو ليترتلاو لسرتلا ىلع نآرقلا ينب امنإ" :ءارفلا لاق

 .”"باوص ٌلكو رابكلا ءارقلا مغدأ دقو .هماغدإ نم

 تف دي

 :اهيلإ هبنتلا ردجي رومأ ةثالث انه ىقب

 ءانب ةاحنلا ىلع مهتلمح يف ةيوازلا رجح '"'رئاوتلا" نم نيرخأتملا نم ريثك لعجي :الوأ

 اذهب ةاحنلاو ءاهيف رصحنم رشعلا وأ عبسلا تاءارقلا يف ققحتم ''رئاوتلا" نأ ىلع

 انيلا هنع هلقن اميف -يريونلا مساقلا وبأ لوقي !!عامجإلا اوقرخ دق دقنلا

 نيثدحملاو ءاهقفلا عامجإل فلاخم ثداح لوق رتاوتلا طارتشا مدع" :”يطايمدلا

 يتفد نيب لقن ام وه ةعبرألا بهاذملا ةمثأ نم روهمجلا دنع نآرقلا نأل ؛مهريغو

 .بجاحلا نيا لاق امك رتاوتلا طرتشا دحلا اذبي لاق نم لكو كاّرتاوتم الاقن فحصملا

 ريلادبع نباك ةعامج كلذب حرص قعبرألا ةمئألا دنع رتاوتلا نم دبالف ذئتيحو

 عمجأ كلذ ىلعو ىعرذألاو يونسألاو يكبسلاو يشكرزلاو يوونلاو ةيطع نباو

 -  ."مهضعب هعبتو يكم الإ نيرخأتملا نم فلاخي ملو ءارقلا

 وحن ىلع رفكلا نم مهبيرقتو تاءارقلل نيدقانلا ميثأت دح ىلإ رمألا لصو لب

 نبا نيحلتو ءبصنلاب "َنوكيف" رماع نبا هاو طارح يبأ ثيدح يف ءاج ام

 )١( ءءارفلل .نارقلا يناعم ١/ 4114.

 ىرشبلا ءالضف فامعإ(") ١/ى.

 س1[ 1



 ىلإ هلئاق رجب يذلا مثؤملا أطخلا حبقأ نم نحل اهنأب لوقلاف" :لاقف ءاهل دهاجم

 ."”"ىلاعت هللا باتك نم رتاوتلاب هلقن ملع ام ىلع نعط وه ذإ ؛رفكلا
 :ةيتآلا رومألل قيقد ريغ هارأ مالك اذهو

 اذه يف نفلا اذه ةمئأ عازن نم ضافتسا |ب ةضوقنم -انه -عامجإلا ىوعد نأ "

 هريسفت يف يمساقلا نيدلا لامج هاكح ام وحن ىلع ةثالث لاوقأ ىلع لاجملا

 هذه لوح يناكوشلا مامإلا هركذ ام لقنأ نأ -انه -يفكيو .”"ليوأتلا نساحم"

 -ىعُداو ..عبسلا تاءارقلا نم ةدحاو لك رتاوت يعُدا دقو" :هلوقب «ةلأسملا

 تاءارقلا هذه نإف ؛ملع نم ةراثأ كلذ ىلع سيلو رشعلا تاءارقلا رتاون -اًضيأ

 ءارقلا هال وه دينا نم كللذ: فرعي اك اكداجلا ذلك ةلوقتم ينم ةللحلاو لك

 وه ام تاءارقلا هذه يف نأ ىلع عامجإلا ءارقلا نم ةعامج لقن دقو «مهاءارقل

 الضف عبسلا نم ةدحاو لك رتاوتب مهنم دحأ لقي ملو داحآ وه ام اهيفو رتاوتم

 .”"'مهنفب ربخأ نفلا لهأو .لوصألا لهأ ضعب هلاق لوق وه |منإو ءرشعلا نع

 رتاوتلا نأ نيبت همالك يف رظنلاب رتاوتلاب لاق هنأ يريونلا لقن يذلا يثكرزلاو
 ةمئألا نع ةرتاوتم اهنأ قيقحتلا" :عبسلا تاءارقلا نع لوقي ذإ .فتنم هدنع

 )١(البيحرء ١/571

,515١.*-١ /5445( 

 ١. ءبص ؛لوحفلا داشرإ(؟)
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 هذبب ةعبسلا ةمئألا دانسإ نإف ءرظن هيفف # يبنلا نع اهرتاوت امأ .ةعبسلا

 لمكت مل دحاولا نع دحاولا لقن يهو ؛تاءارقلا بتك ين دوجوم تاءارقلا

 ."””همهبتك يف دوجوم ءىش اذهو .ةطساولاو نيفرطلا ءاوتسا يف رتاوتلا طورش

 فقوم نأو .ءايلعلا نيب اًداهتجاو افالخ ةلأسملا يف نأ ىلع لدي اذهو

 ام وحن ىلع اهرتاوت نوري ال نمم مهنأ ىلع لمحي نأ نكمي تاءارقلا نم نييوحنلا

 لاقف -تاءارقلا ضعب دقنل هضرعت دنع -(ه588 :ت) يضرلا هب حرص

 رتاوت ملسن الو" :لوقي ءرخآ عضوم ينو "”"”تاءارقلا رتاوت ملسن الو" :اًبقعم

 .”''نييلوصألا ضعب هيلإ بهذ نإو .عبسلا تاءارقلا

 اننن 5 2

 وأ تاءارقلا دارفأ وه لهف ءريرحت ىلإ جاتحي هسفن "رتاوتلا" ظفل نأ ىلع (ب)

 .ةعبسلا هيف تفلتخا ايف فتنم رتاوتلا نأ ةماش وبأ مامإلا ىري ذإ ؟اهعومجم

 نم مهريغو ؛نيرخأتملا نيئرقملا نم ةعامج ةنسلأ ىلع عاش دقل" :لوقي

 ةعبسلا ءالؤه نع درو ام درف درف لك :يأ ءةرتاوتم اهلك عبسلا نأ نيدلقملا

 هيلع تقفتاو ؛فرطلا مهنع هلقن ىلع تعمتجا امييف نككلو .لوقن اذهب نحنو

 .١9/1١71«ناهرل(١)

 .537357/5 ؛ةيفاكلا حرش (؟)

 .551 775 .قباسلا (9)

 اه



 ظافلألا عينج يف رتاوتلا مزلي نمم انسل اّنأ لصاحلاف هل ريكن ريغ نم قرفلا

 .رتاوتم ريغو رتاوتم ىلإ ةمسقنم اهلك تاءارقلا لب .ءارقلا نيب اهيف فلتخملا

 .”"اهقرطو تاءارقلا حفصتو فرعو فصنأ نمل نّدِب كلذو

 طارتشا ىلإ -الوأ -بهذ دق -تاءارقلا بتك يف ققحملاب بقلملا -يرزجلا نبا ناكو

 فيلأت نم هغارف نيبو -رشنلا يف هركذ |ب هخسن مث «”نيئرقملا دجنم هباتك يف "رتاوتلا"
 فتكي ملو ؛نكرلا اذه يف رتاوتلا نيرخأتما ضعب طرش دقو" :لوقيذإ -اًماع نم رثكأ نيباتكلا

 هب تبثي ال داحآلا ءيجم ءاج ام نأو «رئاوتلاب الإ تبثي ال نآرقلا نأ معزو «دنسلا ةححصب هيف

 مسرلا نم نيريخألا نينكرلا ىلإ هيف جاتحي ال تبث اذإ رتاوتلا نإف ؛هيف ام يفخي ال امم اذهو .نآرق

 قفاو انآرق هنوكي عطقو هلوبق بجو في يننلا نع اًرتاوتم فال ا فرحأ نم تبث امذإ .هريغو

 فرحأ نم ريثك ىفتنا فالخلا فورح نم فرح لك يف رتاوتلا انطرتشا اذإو .هفلاخ مأ مسرلا
 -لوقلا اذه ىلإ حنجأ -لبق -تنك دقلو .مهريغو ةعبسلا ةمئألا ءالؤه نع تباثلا فالخلا

 .”"فلخلاو فلسلا ةمئأ ةقفاومو .هداسف يل رهظ مث -درف لك ةءارق يف رتاوتلا

 تفلاخو ضيفتسملا عئاشلا نع تجرخ تاءارق نم ةاحنلا هدقن اف مث نمو

 .روكنم ريغ دقن وهف ميثأتلا وأ رفكلا ىلإ مهرج ال ةماعلا هتأرق ام

 . ١71 ص ءزيجولا دشرْ ل(0)

 ا ففص :رظتي (5)

 ١. "رى مكنة
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 نآرقلل الصأ رعشلا اولعج مهنأب مهل هماهتاو ةاحنلل ديدشلا هدقن عم يزارلا نأ بيجعلاو

 هاش وجو ركذي"”ناَرِحاََلِناّلَه نإ" :ىلاعت -هلوق يفف !!نيققحملل هل عجيو يأرلا اذه قبطي

 ملعاو" :هلوقب اهيلعابقعم " ِناَرِحاَسَل نْيَلَهَّنِإ " رمع نب ىسيعو ورمع ىبأ ةءارق اهنم تاءارقلا

 نأ بجي نآرقلاو داحآلا قيرطب ةلوبقم اهنأل ؛اهحيحصت زوجي ال تاءارقلا هذه :اولاق نيققحملا نأ

 .داحآلا نم اهلعجي كلذ عمو ؛”ةعبسلا نم ورمع يبأ ةءارق نأ مولعمو .””'اًرئاوتم اًلوقنم نوكي

 !!اهحيحصت مدع بجويو لب

 د دخل ظ

 نأ نم ؛عبسلا تاءارقلا يف رتاوتلا بوجوب نيلئاقلا ىلع تلخد دق ةهبشلا نأ ىلع -ج

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وهو ةلمج نارقلا رتاوت مدع ىلإ يدؤي اهرتاوت مدع .

 -يشكرزلا هققح اك -تاءارقلاو نآرقلا نأل ؛مزالب سيل اذه نأ قحلاو

 زاجعإلاو ةيادهلل 5 يبنلا ىلع لزنملا يحولا وه نآرقلاف :ناترياغتم ناتقيقح

 تاءارقلا امأ .هب الإ نآرقلا ةيهام روصتت الو هدحح اذهو «رتاوتلاب انيلإ لوقنملا

 قرط ددعتب اًصيخرت تءاج ىتلا يحولا اذه ظافلأ ءادأ ةيفيك فالتخا يهف

 قطنلا ةيفيك يف !نإ فالتخالا اذهو «ةعبسلا فرحألا ثيدح ىفتقمب ءادألا

 ىلع امههدحأ أرقيل .نيهجوب نآرقلا ظافلأ نم ءاج ام امأ .هسفن ظفللا فورحب

 . 37 ةيآ فط :ةروس )١(

 714/1 ميكلا مهعتلا(؟)

 .؟ * ه ص .رشبلا ءالضف فاحتإو 51١/5" رثنلاو ١[. ةسص .ةعسلا باتك :رظني )
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 فحاصم يف ناهثع انديس هتبثأ ام وحن ىلع رتاوتلاب تبثو ؛هبحاص نم لدبلا
 ىلع فحاصملا يف هقرف دقف هلمتحي ال امو ءدحاو مسر هلمتحي امم راصمألا

 ىلع تاءارقلا نم ال نآرقلا نم اذهف :لوقأ ءافرح نيثالثو عبس يف اهنيب فالتخا

 لق نم عنج هروح

 لمحي اهيلعو ةهبشلا يفتنت اهبو باوصلا نع ةديعب ريغ اهارأ ةرظن يهو

 الو .ءادألا قرط نم ناك اهيف تاءارقلا رصحب كلذو .ءالعلا نيب فالتخالا

 . .ليبقلا اذه نم ناك ايف رتاوتلا مدعب ريض
 :يأرلا اذه ديؤي ام انثاملع مالك يف تدجو دقو ءاذه

 تاءارقلا رتاوت يف ءالعلا فالتخا زجوي (ه08١8 :ت) نودلخ نباف -

 سانلا ضعب فلاخ دقو ءاهبتك يف ةفورعم عبسلا تاءارقلا هذهو" :التاق

 -كلذ سيلو ؛ةطبضنم ريغ تايفيك مهدنع اهنأل ؛اهقرط رتاوت يف

 لاقو .اهرتاوتب اولاقو نورثكألا هابأو -نآرقلا رتاوت يف حداقب -مهدنع
 هتيفيك ىلع فوقولا مدعل ليهستلاو دملاك اهنم ءادألا ريغ رتاوتم :نورخآ

 .”"حيحصلا وهو عمسلاب

 :ت) يجافنخلا نيدلا باهش ركذي (ذاوشلاب ةءارقلا) هتلاسر يفو .-

 قيفوتلا لواحي مث «نيفلاسلا نيبهذملا ىلع تاءارقلا يف رتاوتلا (ه648

 نأ وجرأ .هجوب امهنيب قيفوتلا ماتلا ربدتلا دعب يل رهظ دقو" :الئاق |مهنيب

 )١(المشدمف ص ٠ 5 .
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 هظفل رهاوج نم نيتفدلا نيب ام هيلع عمجملا رتاوتلا نأ وهو .اًديدس نوكي

 ول هنأل ؛اهتدح ىلع ةءارق لك يف وه !نإ ةثالثلا ناكرألا طارتشاو .هفورحو

 ةءارق ريغب أرقي نأ اًدحأ عسي مل (ةءارق لك يف رتاوتلا :يأ) كلذ ىور

 نبا لوق ىلإ فرحألاب عجري قيفوتلا نم ركذ ام لصحم :تلق نإف .همامإ
 اًموهفم معأ اذه :تلق .ءادألا ليبق نم ناك ام الإ رتاوتم نآرقلا نإ "بجاحلا

 .”"قاقشلا كرتب اًلهأو قافولاب اًبحرمف هل هعوجر ملس ولو اًدارفأو

 ريرحتلا هباتك نم ةسداسلا ةمدقملا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا ةمالعلا هركذ ام -

 نم دارملا نأ ىلإ ةعامج بهذو" :هلوقب ؛ةعبسلا فرحألا ريسفت يف ”ريونتلاو

 ريصتتلاو دملاو ةلامإلاو حتفلاك قطنلا تايفيك يف برعلا تاجه فرحألا

 تايلك ىلع ةظفاحملا عم برعلل ةصخر كلذ نأ :ىنعم ىلع فيفختلاو زمهلاو

 .ملعأ هللاو ؛هيلإ تبهذ ام نيع اذهو ."انمدقت نمل ةبوجألا نسحأ اذهو .نآرقلا

 نفي ذي ادت

 ليبق نم سيل اهيف «ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا نأ (لوصألا رصتخم) هباتك يف بجاحلا نبا ىري )١(

 رصتخم حرش يف لوثسملا ةفحت :رظني ءرتاوتم ريغ هنإف .هوحنو ءزمهلا قيقحتو ةلامإلاو دملاك ءادألا

 :رظنيو ء1594/7 (هالالا” ت) يكلاملا ينوهرلا ىسوم نب ىبحي ايركز يبأل .لوسلا ىهتنم

 .١1/1٠8يمساقلل ؛ليوأتلا نساحم

 )١( 55ص :ءريسغتلا بتكو وحنلا :باتك نع القن ١٠١.

 ,ة8غ/145)
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 ناك نإو ام ةءارقل ةاحنلا ضعب در نأ هيلإ هبنتلا ردجي يذلا يناثلا رمألاو :اًيناث

 ؛ىوم لا وأ لهجلا باب نم دري مم هنأ :يأ مدقت اك -ةيملع ةهج نم الوبقم

 ءالؤه درب لالدتسالا -مويلا -حلصي ال هنأ الإ مهدنع لصتي مل اهدنس نأل

 .اهتوبثو اهتحصب ةجحلا مايق دعب تاءارقلل ءاملعلا

 ؛هلوصأ رارقتساو تاءارقلا نف مايق دعب يوحنلا ركفلا هيلع رقتسا ام اذهو

 نم اًريثك اوححصو هنم ريثكلا اوضفرف نيلوألا دقن ةقد مدع مهل نيبت ذإ

 ركفو رظن يوذ اوناك مهنأ ىلع لدي يملع راطإ يف اهولبقو ةلوبقملا تاءارقلا
 :ت) كلام نبا دنع -حوضوب -هدجن ام وحن ىلع اضعب هضعب لمكي لمعو

 :هيمسأ ام وهو (هال١5 :ت) ماشه نباو (هال5 6 :ت) نايح يبأو (ه

 .(تاءارقلا عم لماعتلا يف نيرخأتملا جهنم)

 دحلا نأ وهو ينمز ال -يجهنم قيرفت وه نيرخأتملاو نيمدقتملا نيبي قيرفتلا اذهو

 هلعف ام لثمب ضرتعي ال ىتح -”:ةثاثالث ةنسلا سأر رخأتملاو مدقتملا نيب لصافلا

 :لوقأ لب ؛نيرخأتملا هنأ عم اهضعب يف نعطلاو تاءارقلا دقن نم (ه278 :ت) يرشخغزلا

 سيياقملل اهعاضخإو تاءارقلا دقن وهو لوألا عونلا ىلع هلمع ناك نم

 للع هلمع ناك نمو .رخأتم رصع يف ناك نإو نيمدقتملا جبن ىلع وهف ةفلتخملا

 .17/؟ .يدنهلا يونكلل ليمكتلاو عفرلا يف ءاج اك ( )١

 م



 دججو نإو .نيرخأتملا جبن ىلع وهف كلذ يف ةياورلا ىلع دامتعالا وهو .يناثلا عونلا

 .حوضوب جهنملا اذه نولثمي مهنأل ؛مهلبق

 باحصأ ىلع قلطأف نيجهنملا نيب قرفي نأ ءيباش حاتفلادبع .د لواح دقو ءاذه

 :ىلع - هيأر يف -موقت يتلا "سايقلا ةسردم'' تاءارقلا دنقني يذلا لوألا جهنملا

 .ةيبرعلا يف اًرئاج ناك نإ تاءارقلا نم وري ملام ححصت لب «ةياورلا ىلع دامتعالا مدع - ١

 .فحصملا مسرب جاجتحالا مدع -

 .ةيبرعلا سايقل ةفلاخم تماد ام ةيورملا تاءارقلا طيلغت -*

 :ب ىنعت يتلا "رثألا ةسردم" يناثلا جهنملا باحصأ ىلع قلطأو

 .مهنع لقن وأ يور اهب جاجتحالاو خايشألا نع ثيدحتلا - ١

 .فحصملا مسر ىلع دامتعالا -”

 ."ةيبرعلا يف اًرئاج ناك نإو تاءارقلا نم وري ملام طيلغت -*

 يف سيلو «ةاحنلا يف ريبك نعط ىلإ يدؤي لب .قيقد ريغ سسألا هذهب ميسقتلا اذهو
 .ملعلا اذه ةقيقح مهف يف نيثدحملا ىدل ريبك مهو ىلإ ىدأ دقو ؛هيلع لدي ام مهلمع

 ينعي ال ةدوقنملا تاءارقلا اهب تتأ هوجو نم نورخأتملا هزاجأ ام نأ ىلإ هبنتلا يقب

 لب .””ةدعاق هيلع ىنبت ال اذه هليبس ام"و ةليلق وأ ةذاش اهنأل ؛اهيلع نونبي مهنأ

 .4؟ا ص ؛يبرافلا يلعويأ :رظني )١(

 #51 ,؛طيصحلمل ! رحبلا :رظني ()

 م1



 هوجو نم اًهجو اهولبقف اهلكاش امو اهيلإ اودنتسا نيزيجملا ءالؤه نأ دوصقملا"
 هيلع سايقلا زاوجو «ةيملعلا ةميقلاب عئاشلا ريثكلل ظافتحالا عم ةليلقلا قطنلا

 .”"لدعأو اًرظن عسوأو ةحامس رثكأ اوناك كلذب مهو .لثمأ هعابتا نأي فارتعالاو

 اند" لافت هلق يسفت ع ناح وبأ هركذ ام كلذ ىلع لاثم حضوأو

 ءايلا نأل ؛سايقلا وهو ؛ءايلاب (شياعم) روهمجلا أرق" :لاق"” "َشياَعَم اه ْمُكَل
 يف فئاحص وحن ةدئازلا زمبت امنإو ءزمهتف ةدئاز ال لصأ يهو ءرسفملا يف

 ةياور يف رماع نباو عفان نع ةجراخو شمعألاو جرعألا أرقو «ةفيحص

 ذشو هلوبق بجوف تاقث مهو هوور مهنكل «سايقلاب سيلو «ةزمهلاب '"( شئاعم)

 .©"ريانم يف ذش امك زمهلا اذه

 )١( ص ءريسفتلا بتكو وحتلا الال/١١1

 .#+ هةيآ يملا :ةروسو +١1 :ةيآ «فارغألا :ةروس (9)

 ققحملا هيف لاق ؛عفان نع بعصم نب ةجراخ هاور ام اهقرط رهظأو «فالخ الب ةذاش ةءارق هذه (1)

 نبا لاقو "هيلع عباتي مل امهنع ريثك ذوذش هلو ءورمع يبأو عفان نع ةءارقلا ذخأ" :يرزجلا نبا
 تاقتثلا هنع ةاورلا نأل ؛هيلع طلغ وهف عفان امأف" :١7الص ؛تاءارقلا يف طوسبملا يف نارهم
 لاقو ءنحل هيف ةزمحلا نإ ةيبرعلاو وحنلا لهأو ءارقلا رثكأ لاقو .كلذ فالخ ىلع مهلك
 :انل نيتي اذه نمو "اًديعب ناك نإو هجو هلو نحلب سيل :مهضعب

 (نإو" ١//017*, .فصنملا ؛ةءارقلا كلت ىلع اًقلعُم -هلوقب .همكح ةعرسو ينزاملا ةقد مدع -أ
 ."اذه نم اًرحن ءاّنَ اهؤرقي فرحأ هلو «ةيبرعلا ام يردي نكي ملو «عفان نع تذخأ

 (وحنلا لوصأ يف) هباتك يف ةءارقلا هذه ركذ (منيح مهو نم ٍناغفألا ديعس ذاتسألا هيف عقو ام -ب
 ضم ؛ىشعألا حبص يف درو ام ىلع اًدمتعم رماع نباو عفان نع ةرتاوتم اهنأب اهيلع مكحو 7 ةص

 717١/4. .طيحملا رحبلا (5)
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 هيلع قلطأ ام وهو .ةيبرعلا يف هيلع لمحت هجو (شئاعم) ةءارقل نوكي دقف

 ةزمه ال ام نوزمبي برعلا ضعب نأ :هب نودصتقيو (مهوتلا زمه) ءاللعلا ضعب

 (حصفتلا يف ةغلابملا) ةرهاظ نوثدحملا اهيلع قلطأو .زومهملا عراض اذإ هيف

 هباب اذه نكل .""ةزمهلا توص يف "نييزاجحلا ةدقع'' ىلإ ةعجار اهنأ اوركذو

 .ةدعاقلا ءانب يف اًلصأ دمتعي الف سايقلاو ةداجلا نع جورخلاو ذوذشلا

 مك مهراقو ءارقللو اهتناكم تاءارقلل ظفحي يذلا لثمألا جهنملا وه اذهو

 هاضترا ام وهو .رثكألا عئاشلا ىلع مهدعاوق ءانب يف مهقح نييوحنلل ظفحي

 نحن" :هللا همحر - رمع راتخم دمحأ روتكدلا انذاتسأ لوقي :نيثدحملا نم نوققحملا

 ةغللا ءانب مهضفرو تاءارقلاب قلطملا مهداهشتسا مدع ةاحنلا ىلع بيعن ال

 يبرعلا طمنلا ىلع ىرجو ةماعلا لوصألا اهنم قفاو ام الإ اهيلع ةكرتشملا ةيبدآلا

 ضعب مهفصو مهيلع بيعن امنإو ءانيب نأ قبس امك باوصلا نبيع كلذف .حيصفلا

  اهوفصي نأ مهاكمإ يف ناك دقو .طلغ وأ مهو وأ ءيدر وأ حيبق هنأب تاءارقلا

 نأ نود ةدعاق اهيلع ىنبت الف ,ةحاصف لقأ وأ ؛ةيلعع ةحش ىلع تءاج ابنآب

 نإ اهنالاح علقنع ىلإ ىع ايفا ءازقلا ةحض قالوككشي وأ .ئراقلا ىلع اونعطي

 ."”'"'"ةحاصفلا تاجرد يف اهنيب !ميف ةتوافتم تاحهللاو .تاحهلل ليثمت

 ف دق 3

 ع ١ص :هتأحش ىسيع .د ؛ينأرقلا صنلاو ةيبرعلاو 8١« ص .«باوتلادبع ناضمر .د «يوغللا روطتلا :رظني )١(

 .7الال ص .«يحبجارلا هذبع .د ةينارقلا تاءارقلا يف ةيرعلا تاجهللا :رظنبو 2” ص ء«برعلا دنع يوغللا ثحبلا (")
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 يف رايتخا تاءارقلا ءالع نم ريثكل ناك هنأ مدقت ام .تاهيبنتلا هذه رخآو :اثلا

 ةزمح ىلع أرق (ه494١) يئاسكلا نأ يكم ركذ دقف «تايورملا نيب نم ةءارقلا

 ةءارق نم ذخأف تاءارقلا ريختي ناك هنأل ؛فرح ةئاثالث وحن يف هفلاخي وهو

 .”اًضعب كرتو ءاضعب ةزمح

 ةءارقلا يف رايتخا (ه17 84 :ت) ديبع يألف «ةرهاظلا هذهل ةريثك ةلثمأ كانهو

 م رايتخا (ه 555 :ت) يناتسجسلا متاح يبألو "رثألاو ةيبرعلا هيف قفاو

 .خلإ ...”دحاو فرح يف الإ ةعببسلا روهشم هيف فلاخم

 ثحبلا ىلإ ءايلعلا -تاءارقلا نم تايورملا نيب رايتخالا -ةرهاظلا هذه تعفد دقو

 .اهم مزتليف هخويش نع هتايورم نم ةنيعم ةءارق عجري ام ائراق لعجت يتلا تاغوسملا نع

 لاوقأ يف ترهظ تاءارقلا ضعبل ةيدرف تاجاجتحا نم ناك ايف -الوأ -اذه لثمتيو

 (ه 1١78 :ت) يردحجلا مصاعو ه# (ه 58 :ت) سابع نبا انديسك لئاوألا

 اهباحصأ جهني (ه24١ :ت) ءالعلا نب ورمع يبأو .(ه١ 45 :ت) ءرمع نب ىسيعو

 ."ىرخأ جيرخت ىلع ةءارقب نونيعتسي وأ ءجاجتحالا يف اًييارعإ وأ ءاّيوغل اًجيبع

 .18/7 :؛يرزحلا نبال ؛ةياهنلا ةياغ (؟)

 ."؟ ١/ ؛قباسلا(؟)

 ١56. بص ءىبسرافلا ىلع وبأ (5)

1 - 



 فحاصملا طخ ةقفاوم -ةياورلا توبث دعب - حاجتحالا تاغوسم لوأ ناكو

 اًجراخ .طخلل اًملاخم ناك ايف ةمألا دمتعم يه تراص نأ دعب ةصاخ" ةيئاهثعلا

 ””هنم رايتخالاو طخلا ققاو ام ةياور ىلإ ءارقلا ةمثأ هجتاو .هتياور تلق هيلع

  .”"رخآلا ىلع هرثؤتف «طخلا ققاو ام رظنت كنإ" : يكم لاق ىتح

 تاودأ نع :ةادآ' نابع ءارقلا هيبردو ةطاوق تصقوو وحنلا اشف الق

 اندجوف فحصملا طخ ةقفاومو «ةياورلا توبث دعب تاءارقلل جاجتحالا

 نم املع ادغ ىتح تاءارقلل جاجتحالاب نومتبب -هيوبيس مهسأر ىلعو -ةاحنلا

 نم اهدنس نايبو اهبارعإب اهليلعتو ةءارقلا هيجوت" :هب نودصقي انفو ءمهمولع

 تاءارقلا نيب قيفوتلاو ىنعملا فالتخا نم كلذ ىلع بترتي دق امو .ةغللا

 قيثوتل ؛اهتفلاخم وأ ةحيحصلا ةءارقلا طورشل اهتقفاوم نايبو ءاهنيب حيجرتلاو

 . ”'دنسلاو ةياورلا جايس بناج ىلإ يوغل يملع جايسب هتطاحإو :ينآرقلا صنلا

 ره بارعإلاو يناعملاب ملاعلا نأ ىري دهاجم نبا ءارقلا خيش لعج ام اذهو

 :نآرقلا ةلمح نمف" :لاقف «ءنآرقلا ظافح هيلإ عزفي نأ بجي يذلا ىلعألا لثملا

لكلا ناعمو تاغللاب فراعلا تاءارقلاو بارعإألا هوحح وب ماعلا برعملا
 ريصبلا ما

 . 275 صه .بتحصلمل امسسر(١)

 .١/5١1.فشكلا(7)

 م



 لك ْق نأ رقلا ظافح هيلإ عزفي يذلا مامإلا كلذف .راثآلل دقتنملا .تاءا رقلا بيعي

 .0" نيملسملا راصمأ نم رصم

 ظ :اهنم رومأ -انه -ظحاليو

 عمج ةكرح اهثدبم يف ترياس دق -تاءارقلل جاجتحالا -ةكرحلا هذه نأ (أ)

 يف سيلف مث نمو -دعب -تزيامت دق نكت ملف اهذاشو اهحيحص «تاءارقلا
 ذاتسألا ىري امك حيحصلا عضولل سكع هدنهاوشو وحنلاب تاءارقلل جاجتحالا

 يخيراتلا يملعلا قطنملا يف دادسلاو جهنملا يف ةمالسلا" نأ نم '”يناغفألا ديعس

 ملف .”ةرتاوتملا ةءارقلا هذبم هدهأوشو هدعاوقو هبهاذمو وحنلل جتحي نأي نايضقي

 عضخت تاءارقلا تناك لب -هقيقحت مت امك -رهظ دق "رتاوتلا " حلطصم نكي
 رهظ انه نمو .ةيبرعلا ةقفاوم :اهنيب نمو «ءاملعلا اهعضو يتلا ةحصلا سيياقل

 رايتخالا تاغوسم نم اًعوسم -كاذنآ -ةءارقلل يوحنلاو يوغللا جاجتحالا

 .فيرحتلاو طلخلا نم ٍنآرقلا ءادألا نوص هوجو نم اًهجوو
 : يكم لاق

 :ءايشأ ةثالث هيف عمتجا اذإ فرحلا يف وه اهنإ مهتارايتخا رثكأو"

 )١( ص ؛ةعسسلا باتك 88.

 )١( اص ؛ةعرز يبأل :ةجحلا ساتك قيقحت ةمدقم ١ - 19.
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 .فحصملا ةقفاوم - ١

 .ةيبرعلا ف هجولا ةوق -”

 ."'''ةماعلا عامجإ -"7

 سأر ىلع دهاجم نيا دي ىلع ةعبسلا عيبستو اهزيامتو تاءارقلا حاضتا دعب (ب)

 جاجتحالا يف ديدج كلسم ةاحنلل أيبت اًذاش اهادع ام رابتعاو ةثلاثلا ةئاملا

 :نيرمأ يف لثمت

 .ةعبسلا تاءارقلل حاحتحالا - ١

 .ةداشلا تاءارقلل جاجتحالا - ؟

 جاجتحالا ف (ه امالال :تم))١ ضراقلا يلعوبأ ءاهيف فيلأتلا ةمق غلب دقو

 يف (ه1947 :ت) ينج نب نامثع حتفلا وبأ هذيملتو (ةجحلا) هباتك يف ةعبسنل

 .(بستحملا) هباتك يف ءذاوشلل جاجتحالا

 ىلع هرربيو هغوسي ام هل ةلحرملا هذه يف ةذاشلا ةءارقلل جاجتحالا ناك اذإو

 هجو ىرت نأ انضرغ ناكو" :"(ستملا) هياتك ردص يف ينج نبا هلاق ام وحن

 تيمنس نم. ههنارحب ةلاورلا عض ل ىزاق هنآو ذاك نآلا نسي اهوق

 . "هل ةمهت وأ هنم ضغ هنع لودعلا نأ نم ىري الثل ؛هناديم ةلهم ةيبرعلا

 رو ع هس قنا (1]

 )(1١/؟"ا,

 بد



 ىلع ءاملعلا نم ريثك هرككنأ رمأ ةرتاوتملا ةعبسلا تاءارقلل جاجتحالا نإف

 لاقي نأ زوجي الف 46 يبنلا نع امهرتاوت.تبثو اتحص اذإ نيتءارقلا نأ رابتعا"

 .”"'كلذ لاق نم مثأيف «8 يبنلا نع -اًعيمح -امهأل ؛دوجأ امهادحإ

 :هوججو نم رظن هيف مالك اذهو

 .ةعبسلا رتاوت يف نوفلتخم مهسفنأ تاءارقلا ءاملع نأ نم -لبق -هتمدقام ©

 نيب نولضافي اوناك مهسفنأ تاءارقلا ءالع نأ نم -اًضيأ -هتركذ ام ©

 .رايتخالا ساسأ اذهو «ةيورملا تاءارقلا

 امدوجو ةءارق ةحص ىلع لالدتسالا :هانعم سيل جاجتحالا موهفم نأ ©

 هسفنل ئراقلا رايتخا هجو نايب لب ءاهتاذل ىرخألا ىلع امهادحإ ليضفتو
 اذه انغسأ" اذه فرع اذإو ءاهنقتأ ىتلا ةحيحصلا تاءارقلا نيب نم ةءارق

 ةيوحن «ةيوغللا تاساردلا ءارثإ يف مهدهج ءاملعلا ءالؤه اندمحو لمعلا

 ءاّيفرص وأ ءّيوحن اُليلعت مهتارايتخا ليلعت يف هيلإ اوبهذ اهب «ةيفرص مأ تناك
 ."”'رايتخا يف هيلإ اوبهذ ام ةوق ىلع ثيداحألاو نآرقلاب نيسنأتسم ءاّيعرش 5

 وحنلا يدايأ نم ادي يوحنلا ركفلا يف تاءارقلل جاجتحالا نوكي كلذبو

 )١(الاتقان 94/1١؟؟.

 ١7١ ص «نآرقلا اياضق نم (؟)

 ا7/-



 نيهاربلاو «ةرينلا ججحلاب -هئارو نم نومري تاءارقلا ملع ىلع ءاضيبلا

 ةناوزو انس اهدحص هبت نأ ديرتنا قو ةكل ا هكسع تراب[ ع ةقبلا
 ا ملعأ هللاو

 هك د ظ

 :فيرشلا يوبنلا ثيدعلاب داهشتساللاو يوحنلا ركفلا :ايناث

 ةعيطقلا ةهبش يفني نأ -ناكمإلا ردق -عاطتسا دق ثحبلا ناك اذإ

 ىرخأ ةعيطق ةهبش كانه نإف ءميركلا نآرقلاو وحنلا نيب ةموعزملا

 ن1 وي بع و رج ةيرملا رجلا يرض ويلا
 اوقرص ذإ !!ةنسلا يف -اّضيأ -ثدح ءهب داهشتسالاو نآرقلا ىف ثدح

 جاجتحالا مث مهئارآ طابنتسال هوسردي ملف "ثيدحلا" نع مهسفنأ

 ظ .”" اهيلع هب

 داهشتسالا نأ ىلع نيثحابلا ررهمج ذإ ؛ةغللا اياضق يف ثيدحلاب لالدتسالل ةيسنلاب ةهبشلا هذه تضتنا )١(

 داهشتسالا نم راثكإلا" ىلإ ليمب اهضعب ناك لب ءيبرعلا مجعملا اهيلع ماق ىتلا مئاعدلا نم ناك ثيدخلاب

 هرثأو فيرشلا ثيدحلا :رظنيو .17 ١/ ءراصن نيسح .د ؛يبرعلا مجعملا " +11 نم لالقالاو «ثيدحلاب

 رثآلاو ثيدحلا بيرغ مجاعمو 377 ص .يدامح يراض دمحم .د ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا ف

 ىلع دمتعي مجعملا نأب كلذ للعو ١1١7. ص ءيواقرشلا ديسلا .د وحنلاو ةغللا ىف ثيدحلاب داهشتسالاو

 .ةياورلا طبضو ءقطنلا ةحص ىلع نادمتعيف ءفرصلاو وحنلا امأ ؛ءازن عضوم ريع وهو .ىنعملا

 ١٠١. خلاص «؛ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا (؟)

 م



 ىدص -مدقت ايك -اه تدجو دق .نآرقلاو وحنلا نيب ةعيطقلا ةهبش تناك اذإو

 -ةهبشلا هذهل دجن ال اننإف .ءارفلاو درملاو هيوبيسك ةاحنلا نم نيمدقألا تاباتك يف

 مدع يف صن ىلع مهل فقن ال ذإ ؛مهتاباتك يف ىدص -ثيدحلاو وحنلا نيب ةعيطقلا

 ه7 :ت) "ةوارطلا نبا" نيرخأتملا نم ءاج نأ ىلإ هدقن وأ .ثيدحلاب جاجتحالا

 (ه51/7 :ت) "كلام نبا" امهدعب نمو (ه 5٠١ :ت) "فورخ نبا"و (ه

 وببأو ءالوأ (ه 58٠ :ت) 'عئاضلا نبا كلذ ركنأف .هب داهشتسالا نم اورثكأف

 .ةهيشلا تأدبو ةلأسملا تربثأو ءاّيناث (ه 55 :ت) نايح

 (ه١911 :تا) يطويسلا اهتايثيح ىلإ اهدنسأو ةهبشلا هذه غاص نم ريخ نوكي دقو

 . "6 همالكب لالدتسالا" نع ثيدحلل هدقع يذلا لصفلا يف (حارتقالا) هباتك يف

 :هيف لاق

 يف دجوي نإ دج ردان كلذو .يورمل ظفللا ىلع هلاق هنأ تيث هب هنم لدتسيف ل همالك امأو"

 مجاعألا اهتلوادت دقو «ىنعم اب يورم ثيداحألا يلاغ نإف -اًضيأ -ةلق ىلع راصقلا ثيداحألا

 اظافلأ اولدبأو اورخأو اومدقو اوصقنو اودازف مهترابع هيلإ تدأ اهب اهنيودت لبق نودلوملاو

 .ةفلتخم تارابعب ىتش هجوأ ىلع اًيورم ةدحاولا ةصقلا يف دحاولا ثيدحلا ىرتاذهو ؛ظافلأب

 نأ .7 8 ؛ ص .يوحدلا هبهذمو ليهسلا مساقلا وبأ :هباتك يف ءانبلا ميهاريإ دمحم .د انذاتسأ ىري()

 .ةوارطلا نبا نم هيوبيسل راصتنالاب ةنورقم الإ" رهظت مل ثيدحلاب داهشتسالا يف عئاضلا نبا ةلمح

 . ."اًدصق ال اًعبت فورخ نبال هدقن ءاجو

 تاء



 يف ةدراولا ظافلألاب ةيوحنلا دعاوقلا هتابثإ "كلام نبا" ىلع ركنأ مث نمو

 نم فنصملا اذه رثكأ دق :ليهستلا حرش يف '"'نايح وأ“ لاك «ةيدملا

 امو .برعلا ناسل يف ةيلكلا دعاوقلا تابثإ ىلع ثيداحألا يف عقو اهب لالدتسالا

 نيعضاولا نأ ىلع هريغ ةقيرطلا هذه كلس نيرخأتملاو نيمدقتملا نم اًدحأ تيأر

 نب ورمع يبأ")ك .برعلا ناسل نم ماكحألل نيئرقتسملا وحنلا ملعل نيلوألا

 .نييرصبلا ةمئأ نم "هيوبيس"و "ليلخلا"و ."”رمع نب ىسيع'"و .'"'ءالعلا

 نم 'ريرضلا ماشه'"و ."رمحألا كرابم نب يلع"و "ءارفلا"و "يئاسكلا"و

 .نيقيرفلا نم نورخأتملا كلسملا اذه يلع مهعبتو «كلذ اولعفي مل (نييفوكلا ةمئأ

 .سلدنألا لهأو دادغب ةاحنك .ميلاقألا ةاحن نم مهريغو

 ءاملعلا كرتازنإ :لاقف فايكذألا نيرخأتملا ضعب عم كلذ يف مالكلا ىرج دقو

 ىرجم ىرج كلذب اوقثو ول ذإ 6 لوسرلا ظفل كلذ نأ مهقوثو مدعل ؛كلذ

 :نيرمأل كلذ ناك اهنإو .ةيلكلا دعاوقلا تابثإ يف نآرقلا

 لي هنامز ف ترج دق ةدحاو ةصق دجنف .ىنعملاب لقنلا اوزوج ةاورلا نأ :امهدحأ

 .اًعيمح ظافلألا كلتب لقت مل

 ريغ اوناك ةاورلا نم اًريثك نآل ؛ثيدحلا نم يور اميف اًريثك نحللا عقو هنأ :يناثلا رمألا

 مهمالك يف نحللا عقوف وحنلا ةعانصب برعلا ناسل نوملعي الو عبطلاب برع

 درو اهب لالدتسالا نم رثكأ دق -كلام نبا :يأ -فنصملاو كلذ نولمعي ال مهو

 هل نم بحص الو كلذ يف رظنلا نعمأ امو «نييوحنلا ىلع همعزب اًبقعتم رثألا يف
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 نع ذخأ نم ناكو -''ةعامج نيا نيدلا ردب'' ةاضقلا ىضاق انل لاق دقو زييمتلا

 مهتياور نم هيف عقوو مجاعألا هاور ثيدحلا اذه ءيديس اي هل انلق :-كلام نبا''

 تنعمأ اهنإو :نايح وبأ لاق ءيشب بجي ملف !لوسرلا ظفل نم سيل هنأ ملعي ام

 برعلا لوقب نولدتسي نييوحنلا لاب ام :ئدتبم لوقي الثل ؛ةلأسملا هذه يف مالكلا

 «لودعلا لقنب ثيدحلا يف يور اهب نولدتسي الو رفاكلاو ملسملا مهيفو

 يذلا ببسلا ك ردأ ءانركذ ام علاط نمف !؟اههبا رضأو "ملسم'و '"'يراخبلا''ك

 .هظفلب "''نايح ىبأ'' مالك ىهتنا ثيدحلاب ةاحنلا لدتسي مل هلجأل

 وه ىنعملاب ةياورلا زيوجت :لمجلا حرش يف.”"عئاضلا نب نسحلا وبأ" لاقو
 ةغللا تابثإ ىلع داهشتسالا .هريغو ."'هيوبيس'"ك ةمئألا كرت يف -يدنع -ببسلا

 حيرصت الولو «برعلا نع لقنلا حيرصو نآرقلا ىلع كلذ يف اودمتعاو ثيدنلاب
 5 يبنلا مالك ةغللا حيصف تابثإ يف يلوأ ناكل ثيدحلا يف ىنعملاب لقنلا زاوجب ءاملعلا

 هجو ىلع ناك نإف اريدك ثيدحلاب دهشتسي فورخ نباو :لاق .برعلا حصفأ هنأل

 هيلع بجو اًئيش لفغأ هلبق نم نأ ىري ناك نإو ءنسحف يورملاب كربتلاو راهظتسالا

 عبات نايح ابأ نأ نم ءالا7 ص «ةفوككلا ةسردم يف ءيموزخملا يدهم .د هيلإ بهذ ام يفني اذهو )١(

 !!ثيدحلاب داهشتسالا يف كلام نبا

 كك غئاصلا نبا ١75- ١ ص (يوحنلا ركفتلا لوصأ) هباتك يف مراكملا وبأ يلع 3 ركد ن3(

 [ى .(.ه 778٠١ :ت) عئاضلا نبا :هباوصو .ةيضقلا كلت راثأ نم هنأ ىلع ةرم نم رثكأ (هالالا

 .يوحنلا سردلا يف روهشملا وهو ؛هريغو يطويسلا هتبثأ
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 هنأل -هلوط ىلع -همارتب هتلقن دقو "'.يطويسلا مالك ىهتنا "ىأر امك سيلف هكاردتسا

 .يوحنلا ركفلا يف ةيثيدحلا ةعيطقلا ةيلاكشإل ماكحإب سسؤي

 لدج نم ةيلاكشإلا كلت بحاص ام ليّرت دق ةنقو سيسأتلا اذه عم يلو

 :يلاتلا وحنلا ىلع ماهبإو سيبلتو فالتخاو

 ا

 اوضرعي ملو ثيدحلاب جاجتحالا ةيضق ىمادقلا انبيوحن نم دحأ رثي مل :الوأ
 كلت دكؤي حيرصت ىلع مل فقت ال مث نمو ؛هب جاجتحالا ادبم ةشقانمل

 نأ ىلع هبن نم لوأ ناكف (ه 58٠ :ت) عئاضلا نبا ءاج ىتح ةعيطقلا

 دقو .ىنعملاب يورم هنأل ؛ثيدحلاب نوجتحي اونوكي مل لئاوألا نييوحنلا

 ضرعم يف ؛.(هال45 :ت) "نايح وبأ" هذيملت -هدعب -ىوعدلا هذه فقلت

 ءارتضالا :هردبت لاوضأ نم. ناك ىلا ه1 هز كلا قيادارآ هتجقانم
 هيلع درف .داهشتسالاو جاجتحالا رداصم نم اًردصم فيرشلا ثيدحلا ىلع

 مهكرت يف نيمدقتملا جهنم فلاخي اذه هجهنمب كلام نبا نأ اًحضوم كلذ

 .هيلع مهدعاؤق ءانب مدعو تثيدحلاب داهشتسالا

 ءاج نم هابتنا اذه اهوقب -نايح ابأ هذيملتو عئاضلا نبا :ينعأ -اراثأ دقو

 مهنم ةلواحم تود [هيلوق لوددرب اوذحخأف .وحنلا لوصأ يف نيثحابلا نم امهدعب

 )١( .بدألا ةنازخ :رظنيو ؛3 00 -4147-ص .حارشنالا رشن ضيف ١/ 10١١٠١.
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 هركذ ام يوحنلا ركفلا خيرات يف تاملسملا نم ادغ ىتح- لئاوألا تافلؤم عبتتل

 لوسر ثيدحب دهشتسا نييوحنلا نم اًدحأ دجن ل" اننأ نم (ه 4١ ت) يبطاشلا

 ميباقعأ ىلع نولوبي نيذلا مهئاهفسو برعلا فالجأ مالكب نودهشتسي مهو قف هلل
 لقنت ابنأل ؛ةحيحصلا ثيداحألا نوكرتيو اننللاو شحفلا اهيف يتلا مهراعشأو

 اونتعا هتاور نإف ,.مهرعشو برعلا مالك فالخب اهظافلاو اهتاياور فلتختو ىنعملاب

 .*"'بحجعلا هنم تيضق مهداهتجا ىلع تفقو ولو وحنلا نم هيلع ىنبي امل اهظافلأب

 :لوق لثم ؛نيثدحملا نيثحابلا نم ريثك هديكأتو هريرقت ىلع عباتت ام اذهو
 ال هتاور :اولاق .ةلمح هوضفر دقف ثيدحلا امأ" :ىفطصم ميهاربإ /ذاتسألا -

 .""هي داهشتسالاو ثيدحلا يف ةحح الف نونحليف ةيبرعلا نونسحي
 يبأك .نولوألا ةاحنلاو نويوغللا زوجي ملف ثيدحلا امأ" :يموزخملا يدهم .د -

 .نييرصبلا نم هيوبيسو .دمحأ نب ليلخلاو ؛رمع نب ىسيعو ؛ءالعلا نب ورمع
 .””وحنلا يف هب داهشتسالا" نييفوكلا نم امهريغو ؛ءارفلاو ,يئاسكلاو

 ثيدحلا :يأ .هيلع اودمتعي مل مهيرخأتمو مهيمدقتم ةاحنلا نأ" «وارلا هظ "د

 ال" :الئاق افيضي مث" ”"مهطباوض تابثإو مهدعاوق دييأتل جاجتحالا يف

 )١( «بدألا ةناريخ 17/1.

 ) )1ءزج ؛ةرهاقلاب «ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجمب ةلاقم ءوحنلا لوصأ يف 8/ 4 15.

 .؟؟ ص ءوحنلاو ةغللا يف تارظن (4)

 كا



 ' ءاقتسالاو نأشلا اذهب عافتنالا نم نويوغللا هاضترا امع نويوحنلا عقرت مل ىردأ
 هداهشتسال :يأ) اًييصخ ةغللا عْبَر حبصأف !؟لالزلا بذعلاب ضايفلا هعوبني نم

 ناكو هب هداهشتسا مدعل :يأ) اًبيدج هنم وحنلا عبر راص ام ردقب (ثيدحلاب

 .”"'وكح ىلإ ايندلا نم انمكتحا ول ةدحاو مكحلا يف ملاح

 الآ نادغيو «ةفوكلاو :ةرصبلا ءاملع نم وحنلاو ةغللا ةمثأ ىأر" :فيض يقوش .د -

 .””'اهونود يتلا دعاوقلا ىلع لال دتسالاو برعلا ةغل تابثإ يف ثيدحلا نم ءيشب اوجدتحي

 اودهشتسي مل ىمادقلا نييوحنلا نأ مولعملا نم" :ىئارفاعلا _لضاف +

 .". "ةلمج هوضفرو ؛يوبنلا ثيدحلاب
 ىلع داهشتسالا يف ثيدحلاب ذخألا نويوغللاو ةاحنلا ضفري" :ليلخ حوتف .د -

 .”نوريثك مهريغو ("''ةغللاو وحنلا لئاسم

 0 ةوخغا 4#

 .؟؟ ص :قباسللا(0)

 8١. ص «ةيوحنلا سرادملا يف هلثمو 78ص (يمالسإلا) يبرعلا بدألا خيرات (1)

 .5 ٠ ص يرشختزلا دنع ةيوغللاو ةيوحنلا تاساردلا ()

 74١. ص ؛ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف يرمتتشلا ملعألا دنع يوحنلا ركفلا ميوقت (؟)

 | :الثم رظني (0)

 548-5١0. .قاغفألا ديعس ذاتسألل ءوحنلا لوصأ يف -

 .89454 .يراصنألا يكم دمحأ .د ءءارفلا ايركز وبأو 2-

 .؟١5 ص .دمحأ معئملادبع .د ءوحنلا يف هجهئمو يرجشلا نباو -
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 هيلع لدي ام وهو ؛ةطقاس ةملسملا كلتو «ةقيقد ريغ ىوعدلا ىذه نأ قحلاو

 بتك يف ثيدحلا دهاوش عبتتب تماق يتلا ةداحلا ةثيدتللا تاساردلا نم ددع

 مل ةاحنلا نأ هه نبت اء" ققد يئاصحإ ليلجتل مهتافلؤم تعضحخأو ءاّيدق ةاحنلا

 يف ةلق ىلع ناك نإو .دوجو هل ناك لب «ةيرذج ةعطاقم ثيدحلا اوعطاقي

 !!ةينأثلاو ىلوألا ةقبطلا لاجر رثكأ تافلؤم

 جاجتحالا نم ةاحنلا فقوم" ميقلا اهماتك يف يثيدحلا ةجيدخخ .د هتققح ام اذهو

 ةثالث هل تركذف (ه ١65 :ت) ءالعلا نب ورمع يبأب اًءدب "فيرشلا ثيدحلاب

 هيوبيسو .«ثيداحأ ةعبرأ هل تركذف (ه ١1/6 :ت) دمحأ نب ليلخلاو .ثيداحأ

 ثيدحلا دهاوش نم اًدهاش رشع ينثا باتكلا يف هل تعبتت دقف (ه ١8٠ .:ت)

 تارابعب اطل مدق اهنإو .ثيدحلا نم اهنأ حضوي اهب اه مدقي مل ناك نإو ءرثألاو

 ةيوحن ةسارد هيفو .لاجف دومحم .د (يبرعلا وحنلا يف يربنلا ثيدحلا) باتك يف كلذ دجن [ى )١(

 بيرغ مجاعم" باتك يف كلذكو .كلام نبا ةيفلأل مورش ةتس يف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألل

 :بيرغلا بتك باحصأ داهشتسا رهاظم ضعبل عبتت هيفو «يراقرشلا ديسلا .د "رثالاو ثيدحلا

 تاساردلا يف تفلأ يتلا بتكلا يف رهظي امك «ةيوحنلا اياضقلا تابثإل :مهمجاعم يف ثيدحلاب
 .د" يوحنلا ةبهذمو ليهسلا مساقلا وبأ" باتك لثم ىمادقلا انييوحن نم ريثك دنع «ةيوحنلا

 .ةيوحن اياضق تاينإل ليهسلا اهب دهشتسا ءاثيدح رشع ةيناث هيف ركذ دقف ءانبلا ميهاربإ دمح

 ثيدحلاب جاجعتحالا ةيقبسأ مهنم لك يعدي ناك .تافلؤملا كلت باحصأ ضعب نأ فيرطلاو

 .اهنع بتكي ناك يتلا ةيصخشلل يوبنلا
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 :ت) ءارفلاب اًرورمو .”ةروثتملا مهمترابعو مشاثمأو برعلا مالك نم اهنأ مهوت

 :ت) جارسلا نباو (ها١١1 :ت) جاجزلاو .(ه7180 :ت) دربملاو (ه/

 نناو (مها/ :تز ىجاس لاو ها 6 :ت) ضرابنالا ني ربك نآاون(ه5

 :ت)ينج نباو (ه17737 :ت) يسرافلا يلع يبأو (مها58 :ت) ساحنلا

 ىلإ ءاهتناو (ه 587 :ت) يرجشلا نباو (ه578 :ت) يرشخزلاو (ه1 1

 تييثأ يذلا فشكلا يف هترمث ترهظ قيقد عبتت يف "نايح يبأو كلام نبا رصع

 «فرصلاو وحنلا اياضق يف ثيداحأ نم نومدقتملا ةاحنلا هب دهشتسا ام عومجم هيف

 لآ نع اّرنأ نيرشعو ةعستو اًفيرش اًثيدح نيناثو ةعبس ثيداحألا هذه تغلبف
 رظلا وذو رركل اقاج دعا يع لامن هلا نرش ةءاجضلا ودبل

 :لوقي ء(ه 1١11٠١ :ت) ىبمافلا بيطلا 5 نأ ىلع .”تاياورلا فالخخا ىلإ

 .*"'هسفت نايح ىبأ مالك يف ثيدحلاب داهشتسالا تيأر لب"

 ؛نوع نسح .د لوقك ؛دحاو ثيدح «هلك باتكلا يف نزكي نأ نوفني نيثحالا ضضعب لعج ام اذهو )١(

 ."”98 هللا لوسر ثيداحأ نم ثيدح هلك باتكلا يف سيلو" :40 ص ءيوحنلا سردلا روطت ىف

 18٠١. -88 ثيدحلاب جاجتحالا نم ةاحنلا فقوم :رظني (؟)

 ةاحنلا :هباتك يف ءرعاشلا ىسوم نسح هب ماق يذلا ءاصحإلا ءرظنيو ل1489 -181 ءقباسلا (*)

 هباتك يف ءيدامح يراض دمحم .د هيتك ام .رظنيو .اهدعب امو 97” ص ءفيرشلا يوبنلا ثيدحلاو

 ركذ دقف .757 -77هدص «”ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو فيرشلا يوبتلا ثيدحلا"

 .هيلع مهدعاوق ءانبو ء«فيرشلا ثيدحلاب نيمدقتملا نييوحنلا نم ريثك داهشتسال ةلئثمأ

 ا" غا/-



 هتافنصم نم ريثك يف نايح وبأ لدتسا دقف بيطلا نبا هركذ ام حص دقو

 ناك لب «ةيآ جيرخت وأ ىنعم ريسفت ىلع اًرصتقم اهب هلالدتسا نكي ملو .ثيدحلاب

 لعفي ناك ايك .دعاوقلا تابثإ ىلع -ةيوحنلاو ةيوغللا لئاسملا يف -اهب دهشتسي

 يبأ ضفر نأب كلذ ةللعم يثيدحلا ةجيدخ .د هتققح ام وحن ىلع "كلام 9

 ناك اهنإو ءاهلك ثيداحأللو اقلطم اًضفر نكي مل " ,ثيدحلاب جاجتحالا نايح
 تبثي مل يذلا وأ ءءاحصفلا برعلا نع ىورم هنأ تبثي مل يذلا ثيدحلل هضفر
 نع لقنلا هيف حصو .هظفل تبث ام امأ .ةياور نم رثكأب هئثيجمل هظفلب يورم هنأ

 عنمي ال هنإف ةاورلا فالتخا ىلعو .دحاو ظفلب هتاياور تناكف .ءاحصفلا برعلا

 -ثيدحلاب داهشتسالا نم منمي ال نايح ابأ نأ ينعي اذهو 5225 جاجتحالا نم

 ضفر ىلإ ليبس الف ضافتساو ثيدحلا حص اذإ لب -هنع رهش امك -اقلطم

 يف سيل .كلام نبا ىلع هدرو .يطويسلا هيلإ راشأ ام وحن ىلع هب جاجتحالا
 نإ -اهتحصب نايح وبأ عنتقي مل ثيداحأ هداريإل امنإو .ثيدحلاب جاجتحالا لصأ
 وأ زيمت الب اقلطم ثيدحلا ىلع داهشتسالا يف هدادتعاو -كلذ يف هفلاخن انك

 ىلعف .ثيدحلا امأو" :لاق انيح -اًضيأ -يبطاشلا هيلع هذخأ ام اذهو .ليضفت

 .ناسللا لهأ داهشتسا هب عقي مل اذهف هظفل نود هانعمب هلقان ينتعي مسق ؛نيمسف

 !!ائيدح نوثالثو ةسمخ -هديسو -هيفف ؛0887 7/7” .برضلا فاشترا سراهف :رظني )١(

 .2 7 ص ؛ةاحنلا فقوم (؟5)

 7 عر -



 كلام نباو .ةيبرعلا يف هب داهشتسالا حصي اذهف «هظفلب هلقان ءانتعا فرع مسقو

 ثيدحلا ىلع همالك ىنب هنإف .هنم دبال يذلا يرورضلا ليصفتلا اذه لصفي م

 لقن عانتما ىلع هانب هنأكف ءاذه يف بيصم ريغ كلام نبا نأ قحلاو .اًملطم

 .”'فيعض لوق وهو .ىنعملاب ثيدحلا

 :ررقأ ىننإف مث نمو

 لب .ةحيحص ريغ ثيدحلاو وحنلا نيب -اًضيأ -ةموعزملا ةعيطقلا كلت نأ -

 خايشألا نم اًدحأ تيأر ام" :هلوقب ءيسافلا بيطلا نبا هررق ام ىلع رمألا

 ةيوغللا ظافلألاو ةيوحنلا دعاوقلا ىلع ثيداحألاب لدتسي وهو الإ نيققحملا

 ريغو :ةيوغللاو ةيفرصلاو ةيوحنلا ماكحألا ةيوبنلا ثيداحألا نم نوطبنتسيو
 .””ةيعرشلا ماكحألا اهنم نوجرختسي !ىك ةيناسللا مولعلا عاونأ نم كلذ

 اوناكو .ثيدحلاب داهشتسالا ءامدقلا ضفر نم هوعدا (يف نيئطخم اوناك" نيرخأتملا نأو -

 مهاطخ نورثأتي امنإ .ثيدحلاب داهشتسالا نوضفري -اًضيأ -مهو مهأ اونظ |نيح نيمهاو

 .”"'ةئطاخلا ةيضقلا هذه عويش ةعبت نايحابأو عئاضلا نبا لمحن نحنو مهجبن نوجهنيو

 انف ذي د

 هيلإ بهُذ امو ؛نايح يبأ يأر هسفن وه يبطاشلا يأر نأ ررقأ ينلعجي ام اذهو 2117/1 .«ةنازخلا )١(

 .قيقد ريغ وهف ءاطسو اًمقوم فقي هنأ نم
 ١١١. ص «ةيافكلا ريرقت يف ةياورلا ريرحت (؟)

 ,7 ١ ص برعلا دنع يوغللا ثحبلا (3)

-81494- 



 يوحنلا سردلا يف ثيدحلا ةلق بابسأ
 افورعم ناك هب داهشتسالا نأو ثيدحلاو وحنلا نيب ةعيطق ةمث سيل نأ مدقت

 نكي مل هنأ نم موقلل تءاج ةهبشلا نأ الإ يوحنلا ركفلل ىلوألا تايادبلا ذنم

 ناك دّقف يبرعلا رعشلاو ميركلا نآرقلا نم ةاحنلا هب دهشتسا يذلا هسفن ردقلاب

 ,ريثكب لقأ ثيدحلاب مهداهشتسا ةبسن
 مهنع دري ملف يوحنلا ركفلل ىلوألا تايادبلا يف ةراثم نكت مل ةيضقلا نأ اهبو

 ليلعت يف يوحنلا ركفلا لوصأ يف نوثحابلا فلتخخا مث نمو ؛ةلقلا كلت رربي ام

 : ىلإ هعاجرإ نكمي اهب يوحنلا سردلا يف ثيدحلا ةلق

 .ةيثيدحلا ةياورلا ةعيبط :الوأ

 ةلق عجرأ ذإ -عئاضلا نبا هخيشب اًرثأتم -نايح وبأ هيلإ بهذ ام اذهو

 امو ثيدحلا يف ةياورلا ةعيبط ىلإ وحنلا دعاوق يف فيرشلا ثيدحلاب جاجتحالا

 :نيرمأ نم اهباش

 هنامز يف ترج دق ةدحاؤ ةصق دجنف ىنعملاب لقنلا اوزوج ثيدحلل ةاورلا نأ (أ)

 نأب ناسنإلا مزجي ثيحب ظافلألا نم عاونأب لقنف ءاّدحاو اًظفل اهيف لاقف

 .ىنعملا طبض نم مهنم طباضلاف ءاهعيمج ظافلألا كلت لقي مل 5 هللا لوسر

 .لاوطلا ثيداحألا يف اميسال اًدج ديعبف ظفللا طبض امأو

 لآ" هاس



 ريغ اوناك ةاورلا نم اًريثك نأل ؛ثيدحلا نم يور اهيف اًريثك نحللا عقو هنأ (ب)

 :مهلقن يف نحللا عقوف وحنلا ةعانصب برعلا ناسل نوملعي الو عبطلاب برع
 .برعلا ناسل نم حيصفلا ريغ مهتياورو مهمالك يف عقوو كلذ نوملعي ال مهو

 نع هثيدح ءانثأ ين '”"برضلا فاشترا'' هباتك ىف اذه هيأر نايح ولأ لمحأ دقو

 "يأ" نع ءاج رثأب لدتساو ءاهب مهفتسي دق اهنأ كلام نبا معزو" :لاقف .نيأك
 مجاعألا هلقن ام راثآلاو ثيدحلا يف يور اهب ةيوحنلا دعاوقلا تابثإ يف هتداع ىلع

 .''ةجح نوكيف ةباحصلا ظفل الو هللا لوسر ظفل هنأ نيعتي مل اممو .نونحلي نيذلا

 يف نحللاو .ىنعملاب ةياورلا) نيتاه هيتهبش نايح يىبأ ىلع ءاملعلا در دقو ءاذه

 رداقلادبعو ؛2”(همكع؟ال :ت) ينيمامدلا مهسأ ر ىلع ناكو «((ثيدحلا

  يسافلا بيطلا نبا ءضيفلا بحاص لمجأ دقو :”(ه97١٠1 :ت) يدادغبلا

 :«"اهمهأ ءرومأ يف دودرلا كلت .(«ه١17١١ :ت)

 امنأب اقوثوم سيل ءاهرسأب ثيداحألا نأ هيف نايح وبأ هيلإ بهذ ام نأ »

 هنأب موزجم اليلق ناك نإو رتاوتملا نإف ؛لطاب بهذم اذهو  همالك نم

 .؟ مال )١(8/

 ينيمامدلا :رظنيو .؟ 914١-45 /5 "دئاوفلا قيلعت" ىمملا .ينيمامدلل «ليهستلا حرش :رظني (؟)

 .اهدعب امو 7 ه0 ص يفطصم رمع .د بيبللا ينغمل هحرش ءوض يف ىوحنلا

 همي اموال 1 يدألا ةناوغو سنو

 . 555 -غةهةه ص ءحارشنالا رشن ضيف :رظني (؟)
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 -اًليلق الإ -ملسمو يراخبلا احيحص هيلع لمتشا ام كلذكو كي همالك

 .بابلا اذه يف بولطمب سيل نيقيلا نأ ىلع  همالك نم هنأب موزجم هنإف

 ظ .نظلا ةبلغ بولطملا انإو

 ايف ءاملعلا نيب روهشم فالنو رظن هيف "ىلعملاب ثيدحلا اوزوج ةاورلا" هلوق »

 ءاهقفلاو نيثدحملا نم ريثك عنملا ىلإ بهذ لب ؛نورخخآ هعنم موق هزاجأ

 لب ءاقالطإ كلذ اوقلطي مل ىنعملاب ةياورلا زاوجب نيلئاقلا نأ ىلع نييلوصألاو
 اهتمااطو رخاحلاوطرتشا

 .ظافلألا عقاومب الاع هضقني وأ ىنعملا ليحي اهب اًقراع يوارلا نوكي نأ -

 ىلع لدي امت هوحن وأ «لاق امك وأ :هيورم لامك دعب ىنعملاب يوارلا لوقي نأ -
 ضعب ظافلأ الإ ةيثيدحلا نيواودلا نم ءيش يف هدجن داكن ال اذهو «كشلا

 مهمالكب لالدتسالا يف انرضي ال هنإف ىنعملاب اوور نإو ةباحصلاو ؛ةباحصلا

 .ءاحصق برع مهنأل ؛هب داهشتسالاو

 هتياور عنم ىلع اوقفتا دقف باتك يف نودملا امأو .باتك يف انودم ىورملا نوكي الأ -

 امو مهطايتحا ملعو ثيدحلا ةمئأ يف رظنلا نعمأ نمف :ةلمجلابو'' .”ننعملاب

 مدع ىلع اليلد اذه ذختا دقو ,نيعباتلا رصع يف الإ نودي مل ثيدحلا نأ ملعلا ةبلط نيب عئاشلا نم )١(

 ةملك نيب اًريبك اًقرف كانه نأ قلو .ىنعملا هتياور ىلع بلاغلا نإف مث نمو ؟ثيدحلل ةباحصلا ةباتك

 دنع - ديفت لوألا تايلكلاف .ىرخأ ةهج نم (ةباتك) ةملكو ؛ةهج نم (فينصتو .فيلأتو «نيودت)

 0 "هال



 لاثمأ نأ اًيرورض الع ملع ناقتإلاو ةياورلا يف زرحتلا نم هيلع اوناك

 .”""الصأ ىنعملاب يورم وه ام مهحاحص يف الخدي مل "ملسمو " ."يراخبلا"
 داسف لبق لوألا ردصلا يف ناك اهنإ -اهتوبث ضرف ىلع -ىنعملاب ةياورلا 0

 لال دتسالاو هب جاجتحالا زوجي نمم ناك اهنإ هتوبث ريدقت ىلع ليدبتلاف ؛ةيبرعلا

 نم مهدعب نم امأو .مهمالكب جتحي نييمالسإلا نأ نم ررقت امل همالكب
 -"كلام'" مهلجأ نأل ؛ادج ديعب ىنعملاب ةياورلاب هقح يف لوقلاف .مهيعبات

 ظ .هزيجي ال وهو -هنع ىلاعت هللا يضر

 طنلا درجم الإ ديفت ال -قالطإلا دنع -يهف ةباتكلا امأ .نيتفد نيب هفيلأت مت اباتك كانه نأ -قالطإلا

 ةفيحصلا اهرهشأو «ةتباث ثيدحلل ةباحصلا ةباتكف هيلعو ءرادج وأ حول وأ قرو ىلع مقرلا وأ

 .هقينصتو ثيدحلا نيودت امأ ءارهنع ىلاعت هللا يضر ؛صاعلا نب ورمع نب هللادبع انديل .ةقداصلا

 نيعباتلا رصع رخاوأ يف ثدح مث" رجح نبا هلاق ام وحن ىلع نيعباتلا رصع رخاوأ يف هنأ تياثلاف

 :ةلأسملا كلت قيقحت يف رظنيو .5 ص يرايلا حتف ةمدقم يراسلا ىده "رابخألا بيوبتو راثآلا نيودت

 .الال -1/1 يمظعألا دمحم .ذ :هنيودت خيراتو يوبلا ثيدحلا يف تاسارد -

 .هوؤنادول دمحأ زايتما .د ثيدحلاو ةنسلل ركبملا قيثوتلا لئالدو -

 ١ 7١. ص ؛بيطنخلا جاجع دمحم .د نيودتلا لبق ةنسلاو -

 ةياورلا ملع يف ةيافكلا هباتك يف يدادغبلا بيطخملا لصف دقو 41١. ص ءحارشنالا رشن ضيف )١(

 ناك ىدم يأ ىلإ كردي اذه هباتك باوبأ يف لمأتملاو ,ةطقنلا هذه يف لوقلا 2194 ١١7- ص

 .هلنيودتو هعمج دنع فيرشلا ثيدحلا صن ىلع ةاورلا صرح
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 ناك ذإ ذ همالك نم امإ هنأل ؛هيف ءىش الف ةدحاولا ةصقلا يف ظافلألا ددعت امأو -

 يف يراخبلا جرخأ دقو :عماسلا مهفيل ؛ةرم نم رثكأ مالكلا ديعي نأ هتداع نم

 ملكت اذإ ناك هنأ" :38 يبنلا نع سنأ ثيدح نم ملعلا باتك يف هحيحص

 مهيلع ملس مهيلع ملسف موق ىلع ىتأ اذإو ؛هنع مهفي ىتح اًنالث اهداعأ ةملكب

 عمس وار لك نوكي نأ لمتحي هنأل ؛يوارلا ددعتب ةياورلا ددعتت نأ امإو ."'اًنالث

 .ةفلتخم ظافلأب باوجلا رركتيف لاؤسلا رركتي دق هنأ امإو هعم هريغ هعمسي ملام

 طبض نم طباضلا نأب دودرمف "ىنعملا طبض نم طباضلاو" هلوق امأو -
 نع ةفلتخملا ظافلألا تابثإب ةاورلا ينتعي اذهو ؟ىنغملا عم -اًضيأ -ظافلألا

 يناعملا طبض نم طباضلا ناك ولو .اذك نالف لاق :نولوقيف «نيددعتملا خويشلا

 اهاور نمبو اهتفصبو اهب ءانتعالاو ظافلألا ةياور ىلع هيبنتلا عقو ام طقف

 ال امب لاوطلا ثيداحألل ةباحصلا ظفح نأ ىلع .كلذ يف فلاخ نمبو ؛كلذك

 .مهيلع ةك يبنلا لابقإو ءمهرئاصب ريونت نم هللا مهبهو امل ركنتسي الو دعبتسي

 ءاج ام هقدصي الف ثيدحلا نم يور ايف -اًريثك -نحللا عوقو هؤاعدا امأو -

 :مهبتك هيلع تلمتشا امو نيثدحملا نع

 ةسمخو نيتئامو ثيدح فالآ ةعبس لع لمتشم يراخبلا حيحص اذهف **

 غلبت داكت ال هيف بارعإلا رهاظل ةفلاخملا بيكارتلا رركملاب اًثيدح نيعبسو

 نبا خيشلا اهاكشإ هوجو نع باقنلا لازأو هحارش اهطسب كلذ عمو «نيعبرأ

 الو ةبارغ الو لاكشإ اهيف قبي مل ثيحب يراخبلا حيحص ىلع هبتك امهيف كلام

-84- 



 وحنو نيعبرأ ةبسن امف .اهيف نحللا ءاعدا نع اًلضف اًلصأ رهاظلا نع جورخ

 .رحب نم ةطقن الإ نيعبسو ةسمخو نيتئامو فالآ ةعبس يف اهنم

 لئاسملا داكت الو ثيدح فلأ رشع انثا هثيداحأ ةلمح ملسم حيحص اذهو

 امو ءاط ضايع ىضاقلا ريرحت عم نيثالث غلبت هيف ةدوجوملا سايقلل ةفلاخملا

 !؟اًفلأ رشع ينثا نم نيئثالث ةبسن

 ةثالثو ةئاثالث ىلع لمتشي -هنع ىلاعت هللا يضر -كلام مامإلا أطوم اذهو **

 .ليوأتل جاتحي بيكرت اهيف دجوي املق اًثيدح نيسمخو

 هيف كلذ لثم دوجو -هللا همحر -''دمحأ مامإلا دنسم'' ثيداحألا ريحب اذهو **

 .اهريغو «عبرألا نئسلا كلذكو ءاّدج ليلق

 ننسلاو حاحصلا نم ةلوادتملا ةروهشملا ةيثيدحلا نيواودلاق .ةلمجلابو"

 اهيف دجت داكت ال اهتاعوضوم عونتو اهعاونأ فالتخا ىلع كلذ ريغو ديناسملاو

 :هجو هل نوكي الو أطخلا هيف نيعتي يذلا ضحملا نحللاب هيلع مكحي اًدحاو اًييكرت

 دعاوقلل رهاظلا يف بيكارتلا ةفلاخم نأ ىلإ انرشأ دقو ءباوصلا نم هوجو لب

 زجعملا ىلاعت هللا مالك يف هدورول ؛حيصفلا مالكلا يف ةحداق الو ةراض ريغ ةيبارعإلا

 مالك يف ةجح دهاوشو تايبأ تدروو ءهلثم ةروسب نايتإلا ىلع ردَقُي ال يذلا

 اهليوأت ىلإ ةاحتلا جاتحاف فلاختت تاياور اهيفو دعاوقلا فلاخي اهرهاظ برعلا
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 ةيناسللا مولعلا سرام نمع ىفخي ال امك ةروهشملا ةلمعتسملا دعاوقلا ىلع اهجيرختو

 .”"هيلإ راشملا ةرثكلاو نحللا ءاعدا نالطب ملعت هيلإ ترشأ ابو

 نوملعي ال مهمأ ءاعدا نأ الإ ””حيحصف برع ريغ ةاورلا نم ريثك نوك امأو -

 :نوكي نأ .ثدحملا طرش نأ نم ثيدحلا ءاملع هيلع قبطأ ال فلاخم وحنلا

 )١( ص ؛حارشنالا رشن ضيف 50/4 - 441.

 ةأحنلا :هباتك يف ءرعاشلا ىسوم نسح .د ماق دقف ؛قيقد ريغ هارأو «بيطلا نبا مالك اذه (؟١)

 مه اهيف برعلا نأ دجو «ةاورلا تاقبط بتك يف ةيئاصحإب (74 ص فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو

 نأ ىلع !!نايح يبأ ىوعد هعم ىفتتي امم ءاّبيرقت سمخلا الإ نولكشي ال «يلاوملا نأو «ةيبلاغلا

 كلذ مولع لك يف ةماع ةرهاظ تناك اهنكلو ءابب درفني ال ةرهاظ ثيدحلا ةياور يف ىلاوملا دوجو

 .هبوبيس وحنلا ةعانص بحاص ناك لب ءامبب جتحي نيذللا رثنلاو رعشلا ةياور يف ىتح «رصعلا

 ءيرعلا ناسللا يف اوبر |نإو ؛مهباسنأ يف مجع مهلك ءامهدعب نم جاجزلاو ؛هدعب نم يسرافلاو

 اوسسأ نم -مهدحو -مه مهنأ كلذ ىنعم سيل نكلو ؛مهدعب نمل انفو نيناوق هوريص ىتح

 مهرثكأ مالسإلا يف ملعلا ةلمح" نأب هل مجرت لصف يف .نودلخ نبا معزي امك ؛ةيمالسإلا ةقاقثلل

 ضوقنم هلعلو «قيقد ريغو ءاّدج يحطس مكح اذهف -577/ ص ةمدقملا "مجعملا نم

 نكي مل يلاوملا رود نإف .ةيناسللا موعلاو «ةيمالسإلا يهاذملا ةمثأ مجا رت بتك عبتتو ؛ءاصحإلاب

 كلت يف رظنلا ةداعإ ىلإ وعدي اذهو «ةيمالسإلا مولعلل ليكشتلا ةرتف الو «نيوكتلا ةرتف يف ءاريبك

 اهيلإ قرطتي ال قئاقح اهنأ ىلع نيثدحملا نسلأ ىلع ددرت تلظو نودلخ نبا اهقلطأ يتلا ةلوقملا

 نأك :مهيعباتو نيعباتلا رصع ناك اذإ ىتح" لوقي نيح ؛نيمأ دمحأ هيلإ بهذ يذلا لثم .كشلا

 يف ناك" :لوقيف «كلذ دكؤيو دوعي مث "يلاوملا ءانبأو يلاوملا نم مهرثكأو ءاّبرع ملعلا ةلمح ضعب

 رجف "مهمكح يف وأ يلاوم اوناك نيرثكألا نكلو ءاملعلا رهشأ نم برع يومألا رصعلا

 مهوسا



 .ةغللاو ةيبرعلا نم هيلإ جاتحي اهب اًناع *
 .نونملاو ديناسألاب ةقلعتملا مولعلا ىلع ةدايز -اًضيأ -بيرغلاب اًفراع *

 نع اًلضف هسفن يف ةياورلا هل زوجت ال اهفوتسي ملو طورشلا نم الخ نمو

 وهف اهنيناوق يردي ال ةيبرعلاب لهاجلا نأل" ؛لمحتلاو ءهنع ةياورلل هيدصت

 مهيلع لمتشا نيذلا ةاورلاو تاقبطلا ءاملع ءالؤهو .رعشي ال ثيح نم اهفلاخب

 مهالحو ةاورلا لاوحأ نوركذي اهريغ وأ ةتسلا بتكلا نم اهريغ وأ ناحيحصلا

 دتعملا ةاورلا نم اًدحأ اوفصو امف مهمدق خوسرو مهعالطا ةعسو مهفاصوأو

 هعم ملعي ال يذلا لهجلا اذه ةيبرعلاب لهجلاب ةروهشملا بتكلا يف مهتياورب

 ."”"كلذ سرام نمع ىفخي ال اى ميقسلاو حيحصلا نيب زيمي الو نحللا

 ريغ يضتقي دق ماقملا نأ :هباوجف ,حيصف ريغ نم مهتياورو مهمالك يف عقو امو -

 عضاوملاو .تاماقملا ضعب يف اًحيصف حيصفلا ريغ نوكي دقو -اًنايحأ -حيصفلا

 .مهوتي دق امك ةاورلا فعض نم ال - لمأتلا دنع -ليبقلا اذه نم ثيدحلا يف ةعقاولا

 نمحرلادبع دمحم .د ءيبرعلا ركفلا ةلاصأ :كلذ ليصفت يف رظني ١5 -5١ص .مالسالا

 رمع نيدلا زع .د ؛ةيجهنم تافقو يمالسإلا خيراتلا اياضق نمو .147 -7١ص ءابحرم

 ,اهدعب امو ١ ةاصضص ءىسوم

 )١( ص ؛حارشنالا رشن ضيف 41١ - 4487. ْ
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 هانررق اب تطحأ اذإف" :هلوقب «ءنايح يبأ ىلع هدر بيلعلا نبا متخ مث

 ةمالع '"'كلام نبا" مامإلا هلاق ام قحلا نأ تققحت هانررح ايف رظنلا تطسبو

 "عئاضلا نبا'"' هرهظتسا ام نأ كل رهظيو '"'نايح وبأ'"' هراتخا ام ال نايج

 .”"هريغ بر ال دشرملا هللاو .عئاض بهذم

 تن زن 7

 .يوحنلا ركفلا ةعيبط :اًيناث

 نم نيثحابلا رثكأ هيلإ ليمي ام وه يوحنلا سردلا يف ثيدحلا ةلقل ليلعتلا !اذهو

 يل حيتأ نمت -يبرعلا وحنلا يف ثيدحلاب جاجتتحالا ةيضقل اوضرعت نيذلا ”نيثدحملا

 :ناهاجتا هلثميو ءيوحنلا ركفلا ةعيبط ىلإ كلذ اوعجرأف -مهثوحب ىلع عالطالا

 ينيدلا زرحتلا ةركف :لوألا هاجتالا -أ

 «ةاحنلا يديأ نيب تناك ةنسلا نأ ىري يذلا ءديع دمحم .د اهيلإ بهذ دقو

 اوفرص مهنكل" -اًضيأ -نآرقلا مهيديأ نيب ناك امك ةيوغللا ةسرادلل ةحلاص يهو

 وهو .هلجأ نم نآرقلا ىلع اودمتعي مل يذلا هسفن ببسلل اًدصق اهنع مهسفنأ

 هاجتالا نع مش اًعنام ةنسلا هيزنتب ديدشلا ساسحإلا فقو ذإ ؛''ينيدلا زرحتلا"'

 ىف ضوخلا نع اوتكسو .دعاوقلا طابنتساو ةساردلاو ليلحتلاب اهصوصن ىلإ

 حالا(

 .مدقت اك ةيثيدحلا ةياورلا ةعيبط ىلإ كلذ عاجرإ هتلوامم يف نايح يبأ ججح مهمامأ تواهت امدعب ةصاخخو (؟)

 -7” ته,



 مهعبأت نمو مهدعب ءاج- نم ىلإ توكسلاو جرحتلا اذه لقتناو ,ةيادبلا دذنم كلذ

 ."”"ةاحنلا نم

 .نيملكتملا بهاذمب رثأتلا ةركف :يناثلا هاجتالا -ب

 نيئّدحملا نيب عارص نم أشن اب يوحنلا سردلا رثأت نوري اهباحصأو
 بيرغلا راكنإلا فقوم اوفقو نيذلا مهنم ةلزتعملا ةصاخو «نيملكتملاو

 طابنتسالا يف مهجب: فلاخت اهنأل لوسرلا ىلإ اهتبسن تحص ةيوبن ثيداحأل
 .ثيداحألا كلت اوضفرو مهوصأ اومكخقف قطنملاو لقعلا يف مفوصأ ضقانتو

 (ى -هظحالن ام وهو .ةاحنلا ريكفت ىلع رشابملا ساكعنالا هلك اذه ناك دقو

 نع ةالعلا لد طلحتلاو دانا ندا ةررع ناحا وراش دمع د لرش
 يبرعلا وحنلا ةعانص ين لقعلا ماكحإو قطنملا دامتعا نم ببسب «ةاحمنلاو نيثدحملا

 ةفوكلا وحن يف هنم معأو ديزأ ةرصبلا وحن يف كلذ ناكو .هناكرأو هساسأ ةماقإو

 ."نييهذملا يسسهنم نيب توافتلا مكحب

 نيثدحملا نيب عارصلا مامز نيب نم ةاحنلا جرخ ظفحتلا كاذو ؛ءافحلا اذبمو

 هب اوجتحي ملف يوبنلا ثيدحلا ةيضق ين ديرفلا رهظملا كلذب" نيملكتملاو

 هقفلا عم قلطملا مهلماعتو قيثولا مهطابترا ىرعل اًمصف كلذ يف نإف نيررحتم

 57: همواأأ”ص .ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا(١)

 .667ص ؛ةيوحتلاو ةيوغللا تاساردلا يف هرثأو فيرشلا يوبنلا ثيدحلا :هباتك ين (؟)
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 يف مهل اًطيروت كلذب نإف .تابلا ضفرلا هوضفري ملو .اًباهنمو ةركف لازتعالاو

 اهيف تبرطضاو حاورأ اهيف تقهزأ ةقيتع ةيدئاقع ةكرعم يف اًفرط اونوكي نأ
 .”"(لبنح نبا ةنحم) خيراتلا اهاسو بوعش

 .د مهسأر ىلع نيثدحملا نيثحابلا نم ةلج ىدل اًلوبق ةركفلا هذه تيقل دقو

 يف هرثأو يلازتعالا ركفلا لوانت يذلا ءيواقرشلا ديسلا .دو «”يثيدحلا ةجيدخ

 يتلا ةرتفلا ىطغ دق يلازتعالا دملا اذه" :نأب لوقلا ىلإ اًيهتنم ءةيوحنلا ةينبلا

 جهنم ةصاخيبو ءاهيلع ماق يتلا لوصألا لامتكاو ءهومنو وحنلا سيسأت تدهش

 رثأ نيثدحملاو ثيدحلا نم حضاولا ةلزتعملا فقومل نوكي نأ ورغ الف .داهشتسالا

 ."”دهاوشلل ةاحنلا لوانت يف

 ني #

 -هيهاجتاب يوحنلا سردلا يف ثيدحلا ةلقل يركفلا ليلعتلا اذه نأ ىلع

 نأ وهو ءدحاو ساسأ ىلع ينبم -”يمالكلا بهذملاب رثأتلاو «ينيدلا زرحتلا

 .؟٠9 ص ءقباسلا(١)

 ادم كيد ابنا يضنالا نيسنادعلا ونت يع لتجلا#)

 .؟7 4 ص ءرثألاو ثيدحلا بيرغ مجاعم (؟)

 اوكرت ةاحنلا نأ وهو ءاثلاث اًاجَتا حجري "وحنلا لوصأ" نع ةماع ةودن يف نيثحابلا دحأ تعمس دقو (؛4)

 ةعيشلاو ةعيشلا نم ناك مهمظعم نأل ؟جاجتحالا يف مطوصأ نم هودعي ملو ؛ثيدحلاب داهشتسالا

 :-0 هرص (ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات) هباتك يف -(روب.يد) قرشتسملا هلاق اب اًرْثأث ؛ةنسلا نوركتي

 إب
 د

 تعاد



 مطوصأو مهدعاوق فلاخي امئ اًريثك فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف اودجو ةاحنلا

 بهاذمب اًرثأت وأ ءاّسيدقتو اًبيزنت هب داهشتسالا اوماحتف اهوضترا يتلا
 ىلع اًمدقم لقعلا نولعجي نيذلا مهنم ةيلازتعالا ةعزنلا ووذ ةصاخبو .نيملكتملا

 .مهدعاوقو مهوصأ فلاخ ام نولوأتيو صنلا

 :نيلاؤس ىلع فوقولا نم دبال «ليلحتلا اده ةقد ةفرعملو

 وخنلا دهاوتو «بيرشلا تيدتللا وغنت نم تازتنالاو:قاقتالا ىظاوما اه :(طوأ

 ؟ةاحنلا اهعضو يتلا

 م ةديدج ةيوغل راظنأ نع ثيدحلل نيرخأتملا ةسارد تفشك له :اههيناث

 -  ؟ةئودملا ةيوحنلا دعاوقلا اهبعوتست

 ضرعم يف ضيفلا بحاص هركذ اهيف لوألا لاؤسلا نع ةباجإلا ترم دقو
 هيلع درف .نحللا نم ريثك ىلع تلمتشا ثيدحلا ةياور نأ نايح يبأ معز يلع هدر

 يف رثؤت يكل ؛ةيبنجألا ةمكحلل ليبسلا اوحسفأ نيذلا ةلزتعملاو ةعيشلا نم ريثك ةاحبنلا نيب ناكو"

 يرابنألا تاكربلا وبأ لوق ءاهرهظأ ؛هوجو نم ؛داسفلا رهاظ مالك اذهو !!!ذكه "ةيمالكلا مهبهاذم

 نب ليلخلاو «ءالعلا نب ورمع وبأ :ةنس باحصأ مهلك ةيبرعلا لهأ ناك" :77 ص ءءابلألا ةهزن يف

 رهو «ليمش نب رضنلا نع 8ص ءرخآ عضوم يف لقنيو ”يعمصألاو ءيرصبلا بيبح نياو دمحأ
 ."دمحأ نب ليلخلا نم نوع نيا دعب .ةنسلاب ملعأ تيأر ام" :ليلخلا نع اوذخأ نيذلا دحأ
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 ملسمو يراخبلا .٠ يح يحص ةصاخو «ثيدحلا بت ل 1 "ىبساقلا بيطلا با"

 :وحن نم ءاهيف ةاحنلا دعاوق رهاظل ةفلاخملا بيكارتلاف «هيلع المتشا ام ةرثك عم

 .مزجلا وأ بصنلا عضوم ريغ يف همزجو عراضملا بصن -

 .بصنلا عضوم يف اًعوفرم عراضملا دورو -

 .ليضفتلل (ضييبأ)و ,.(رشأ)و «(ريخأ)و :(لوأ) لامعتسا -

 ."نَأ" 5 .(كشوأ) مسأو .(داك) ريخ نارتقا -

 .رخؤملا (َنِإ) مسا عفر -

 .خلإ ...ةليقثلا ديكوتلا نونب ىضاملا لعفلا ديكوت -

 دعاوقو ثيدحلا وحن نيب ةعيطق ثدحت نأ نكمي الو اًئيش غلبت داكت ال

 نم ءالعلا نم دجو دقو .مهبتك يف هب جاجتحالا ةأاحنلا ىماحتي ىتح ةاحئنلا

 ثيدنلا بارعإ) هياتك ُْق (هاأاك1 :تز يربكعلا ك «بيكارتلا هدش سض رعت

 ف ىواتف)و .(حيضوتلا دهاوش) هيباتك 5 (ها5ا/7 :ت) كلام ناو :(يوبنلا

 مامإلا ليس ىلع دج ريزلا دوقع)هباتك ُق ه1 *:تر)ز يطويسلاو .(ةيبرعلا

 اهنم بيكرت نم ايف .نحللا هجو اهنع عفديو لاكشإلا هجو اهنع ليزي امب (دمحأ

 .مهتاجه فالتخاو برعلا ةغل روثأم يف هرئاظن هلو الإ

 ةغل يف لودعلاو دارطالا'" لوح هتسارد يف -يواسنهبلا ماسح .د هدكؤي ام اذهو

 اًيهتنم - '"بيكارتلاو ةينبألاو تاوصألا يف ةيبولسأ ةسارد .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا
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 ةينبألاو تاوصألا) .ةفلتخملا اهتايوتسم يف فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةغل دارطا" :ىلإ

 ."''اهنيناوقو ىحصفلا ةيبرعلا ةغللا دعاوق عم (بيكارتلاو

 امع جرخت بيكارت نم -اًرثنو اًرعش -برعلا مالك يف عقو ام نأ مزجأ داكأ لب

 غلبت (تارورضلا)و (داوشلا) نم دع 5 دعاوقو طباوض نم ةاحنلا هعضو

 :نوكت دق ةريسي تاظحالم نم ثيدحلا يف ءاج ام فاعضأ فاعضأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتغل صئاصخ نم -

 .مهظافلأيو مبمولسأب مهبطاخ ,ىتش لئابق نم هيلع ةمداقلا دوفولا 3 هب بطاخ ام وأ -

 .يوحنلا ريبعتلا يف ةعسلا دهاوش نم وأ -

 ةيبرعلا راعشألا ليوأتب ةنوحشم مهبتك هذهو -ذئنيح ةاحنلا ىلع ناك امو

 وأ رييغت اهيف ىعَذُي نأ نود ةررقملا دعاوقلا ىلع اه ءارجإ اهرهاظ نع اهجارخإو

 ظفحي اب عئاشلا ريثكلا فلاخي انيح نينثالا وأ دحاولا ثيدحلا اولوؤي نأ الإ -نمل

 ام وحن ىلع هتيسدق ثيدحلل ىقبي ابو بارطضالا اهنع يفنيو دارطالا مهتدعاقل

 عمج هراكتإل ريرضلا ديعس يبأ ىلع درلا ف (ه0454 :ت) ضايع ىضاقلا هلاق

 ةيبرع هذه" :يفاقلا: لاقف ؛”عرز مأ ثيدح يف ءاج امك (باطوأ) ىلع (بطو)

 )١( الص «ثيدحلا ةغللا ملعو ءيبرعلا يوغللا ثارتلا ١

 يرابلا حتف :رظني .لهألا عم ةرشاعملا نسح باب ؛(حاكنلا) باتك يف يراخبلا هدروأ ؛هيلع قغتم ثيدح (؟)

  ..: 4.يوونلا حرشب ملسم :رظني (ةباحصلا لئاضف) باتك يف ملسم مامإلا هدروأو 17/ 194.
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 اهتكح وأ :85 يبنلا اهاكحف ءقرطلا حصأبو برعلا حصفأ نع ةلوقنم ةحيحص

 :ةيراع برع نع اهوركذو ءانحل نوكحي الو نيعباتلا ءاحصف اهاورو هترضحب ةشئاع

 .""'ردان لاقي هنكلو أطخ الو ركنم اذه يف لاقي الو «ةجح اهوق «ةدئاب ةيلهاجو

 سردلاب فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بولسأ تلوانت يتلا ةثيدحلا تاساردلا نأ اك

 وحن نيب قارتفا نطاوم -ردانلا ليلقلا يف الإ -دجوي ال هنأ ىلإ تهتنا ليلحتلاو

 يوبنلا ثيدحلا يف ةلمجلا ءانب) هباتك يف ليلخ ةدوع .د لوقي .ةاحنلا دعاوقو ثيدحلا

 ام ىلإ ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ليلحت دعب يل نيبت" :"(نيحيحصلا يف فيرشلا

 نأ ٌنعب ةاحنلا اهعضو يتلا دعاوقلا بسح اهتاعيرفتو لمجلا عاونأ نم هيلع تلمتشا
 صوصتنلا نم ةاحنلا اهجرختسا ىتلا دعاوقلا قفو راس فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 لمتشا ايع فلاخت مل ةيوغللا دعاوقلا نأب لوقلا نسحألا نم لعل وأ ةحيصفلا ةيوغللا

 ."يوغللا هئانب يف لوصأو دعاوق نم فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هيلع
 كف مي

 ؟ةديدج ةيوغل راظنأ نع ثيدحلا ةسارد تفشك له :يناثلا لاؤسلا نع امأو

 ليلحتلاو سردلاب فيرشلا يوبنلا ثيدحلا تلوانت ىتلا تانودملا يف رظانلا نإف

 )١( ص ءضايع يضاقلل ؛دئاوفلا نم عرز مأ ثيدح هنمضن امل دئارلا ةيغب 4 ١5.

 .ةمالص (؟)

 ك0



 لوصألا ديلوت مهدنع لق اذهو -ةديدج ةيوحن دعاوق انل تمدق دق اهنأ دجي ال

 :لب - ءامدقلا هلصأ ام ضفر وأ ةديدجلا

 .ةيلكلا دعاوقلا ضعب تاهيمعن نم دحت يتلا ةيئزجلا دعاوقلا ضعب اهنم طبنتسي دق -

 .رخآ ىلع يوحن بهذم هب حجرتي ام اهنم ذخؤي وأ -

 .رعشلا هب صخ ام رثنلا يف زوجت وأ -

 سيل كح الو نكت مل ةدعاق تبثي مل كلام نبا نإ" :يبمافلا بيطلا نبا لوقي

 ضعب هب يوقيو «روهمجلا دنع ةفيعضلا ءارآلا ضعب ثيدحلاب حجري امنإو ءافورعم

 -لوقي ءرخآ عضوم يفو .””همالكب سيلف هولوقي مل رمأ عارتخا امأ .ةبيرغلا تاغللا

 «برعلا تاغل ضعب حيجرت هيف امنإ" :ثيدخلاب داهشتسالا يف كلام نبا جهنم نع

 ملعي (ى همالك يف دجوي سيلف ثيدحلا يف تبث ام درجمب اهتابثإ وأ :ةدعاق مرخ امأو

 .""'هوملسو هورقأف «نيققحملا انخايشأ نم ريثك ىلع هتضرع دقو .ماتلا ءارقتسالاب

 ىواتف"و "حيضوتلا دهاوش" .ثيدحلا يف كلام نبا يباتك تعبتت دقو :لوقأ

 ضرعتي كلام نباف ءاًحيحص اًمالك بيطلا نبا هركذ ام تدجوف "ةيبرعلا يف

 ام ليزيف ؛ةيوحن رظن ةهجو نم تالاكشإ اهيف يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألل

 : وحن نم «بيطلا نبا هركذ ام دكؤت تارابعب لاكشإ نم اه

 )١( ص ءحارشنالا رشن ضيف 56٠.

 .ةمفس ؛قباسلا 2
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 رفغ ردقلا ةليل مققي نم" :48هلوق يف ءايضام باوجلاو ءاعراضم طرشلا عوقو

 ىتم .فيسأ لجر ركب ابأ نإ" -اهنع هللا يضر -ةشئاع نينمؤملا مأ لوقو ."هل
 نوفعضتسي نويوحنلاو" :هلوقب ءكلذ ىلع كلام نبا قلعيف "قر كماقم مقي

 ؛اقلطم هزاوجب مكحلا حيحصلاو .ةرورقلاب اًصوصخم مهضعب ءاريو ؛كلذ

 .””ءارعشلا لوحف نع هرودص ةرثكو .ءاحصفلا حصفأ مالك يف هتوبثل

 نأ تدك ام" ه5 رمع انديس لوق وحن يف "نأ" ب اًنورقم (داك) ربخ عوقو

 ةثالث كلام نبا دروأ دقو ."برغت سمشلا تداك ىتح رصعلا ىلصأ

 مث "نأ"ب (داك) ريخ اهيف نرتقا ءيراخبلا مامإلا اهدروأ ءىرخأ ثيداحأ

 يفخ ام وهو (نأ)ب اًنورقم (داك) ربخ عوقو ثيداحألا هذه تنمضت" :لاق

 زاوج حيحصلاو .هيف ةرورض ال مالك يف هعوقو ينعأ .نييوحنلا رثكأ ىلع

 اًنورقم هعوقو نم ىهشأو رثكأ (نأ)ب نورقم ريغ هعوقو نأ الإ .هعوقو
 .”'"نأ''ب نورقم ريغ الإ نآرقلا يف عقي مل كلذلو "نأ"ب

 نإ كنإ" #4 يبنلا لوق يف طرشلا باوج نم ءاّعم أدتبملاو ءافلا فذح يفو

 كدلو تكرت نإ :ريدقتلاو ."ةلاع مهكرتت نأ نم ريخ «ءاينغأ كدلو تكرت

 :ةرورضلاب صوصخم هنأ نويوحنلا معز امم وهو" :لاق ءريخ وهف ءاينغأ

 )١( ٌةص .حيضوتلا دهاوش ١-12.,

 -ة.خ قباسلا (؟) 44

 تال



 صخ نمو .هريغ يف لقيو .رعشلا يف هلامعتسا رثك لب ءاهب اًصوصخم سيلو

 ريغ يف وه لب ءقييضت ال ثيح قيضو «قيقحتلا نع داح ءرعشلاب فذحلا اذه

 ."”'ريثك هيف وهو .ليلق رعشلا

 .ةاحنلا طباوضو قفتن ال يتلا ثيداحألا ضعب لوأتي ناك كلام نبا نأ ىلع -

 :يث لعف امك ةدعاق اهيلع ىتبي الو

 ."”ةيطرشلا (ىتم) دعب (كاري) فلأ تابثإ *#

 ."(ىتم) ىلع (اذإ) لمحو .(اذإ) ىلع (ىتم) لمحو *

 .”حيحصلا ىرجم لتعملا ءارجإ يف كلذكو *#

 نيعبسل منهج رعق نإ ؛هديب ةريره يأ سفن يذلاو" ف ةريره ىبأ ثيدح يو *

 -اًضيأ -ردصملاو ؛(هرْعَم) تغلب اذإ (ءىغلا ٌتْرَعَق) :لاقي" :لاق .""اًقيرخ

 (منهج رعق) لعجنف ءاذه تبث اذإ .مسالا ظفلو ءردصملا ظفل يوتسيف «(ٌرْعَف)

 وهو .ةيفرظلا ىضتقمب ايوصنم ءنامز فرظ ؛«(نيعبس) لعجنو ءاّردصم روكذملا

 .”"اًقيرخ نيعبس يف نئاكل منهج رعق غولب نإ :ريدقتلا نوكيف «(نإ) ربخ

 ٠ ا عر 1 لت -777* «قباسلا(١)

 .؟الاص ءقباسلا (؟)

 ١. ةاص .قباسلا (9)

 7١ ص ءقباسلا(2)

 . 1 / ” .يورونلا حرشب ملسمو 89 /ء «كردتسملا يف مكاحلا هاور دلل

 .إل 5 -ا/ ؟ ص «ءةيبرعلا ف ىواتف (1)

 كذا



 بوتكم هينيع نيب نإو" لاجدلا ةفص ثيدح يف ءاج ام ليوأتلا يف هرئاظن نمو *

 نبا لعج دقف ."نوروصملا ةمايقلا موي اًباذع سانلا دشأ نم نإ" :ثيدحو ؛"رفاك

 ل ابخ عفر عضوم يف ربخو أدتبم نم ةلمج هدعب امو ءافوذح (نإ) مسا كلام
 ."لاجدلا ىلع دئاع ريمضامإو ؛نأشلا ريرمض امإ فوذحملا مسالاو «(نإ)

 باوج ىضاملا لعفلا عوقو يف ا ةبارغلاب بيلاسألا ضعب ىلع مكحي لب -
 نأ تددو هديب يسفن يذلا و" :8 يبنلا لوق يف (ماللا)و (دق) نم اًيراع مسق

 الإ دجوي داكي ال كلذ نأل ؛ةبارغ هيفو" :كلام نبا لاق "هللا ليبس يف لتاقأ

 ."”"لاطتسم مالك يف وأ «ةرورض يف

 ريخ ىلع (ءادتبالا مال) لوخد يف ءاج !ى اهضعب ىلع ذوذشلاب مكح كلذكو -

 اذه نع تنك ينإ" :ثيدح يف "نإ" ربخخ ءاهربختو ءاهمساو «ةعقاولا (ناك)

 (ماللا) عضومف «ةيلعف ةلمج ناك اذإ (نإ) ريخ نأل ؛ذوذش هيفو' :لاق "ةينغل
 5" َنوُِلْمُياَمَو ْمُهُرِوُدُص او ُدُض نحنا ُمَلْعي :َيَل كَ نام" : |" هرحت اعردنما ل

 نبا نأ نم هيلإ بهذ اميف "يمافلا بيطلا" نبا قدص انل حضتي هلك اذهبو

 اذه لعلو .ةاحنلا نم هلبق نم ىلع اهب بقعتي ةديدج ةيوغل راظنأب تأي ل كلام

 .اهدعب ام و١ 47 ص «حيضوتلا دهاوش :رظني )١(

 .1 51ص (ءقباسلا(؟9)

 17/5 :ةيأ ءلمنلا :ةروس (؟)

 ١8١. ص حيضوتلا دهاوش(؟)
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 اذ ناك كلام نيا" :نإ لوقلا ىلإ ةميضع قلاخلادبع دمحم ةمالعلا انخيش عقد ام

 اذإو .نييوحنلا تاف ام اذه :لاق ةلأسم نع حيضوتلا دهاوش يف ملكت اذإ نيهجو

 ةرهاظ هذهو .نييوحنلا مالكب ملكت ءةيوحنلا هبتك يف ةلأسملا هذه نع ملكت

 ] ."”""باتكلا يف اًريثك ةعئاش

 اهتفشك ةديدج ةيوغل راظنأ الو «قارتفا نطاوم دجوت ال هنأ قبس ام نيبت دق ذإو

 مدع ىلع ائمقو طباوض نم هوعضوو لوصأ نم ةاحنلا هماقأ ام فلاخت ةشيدحلا ةساردلا

 .يوحنلا سردلا يف ثيدحلا -ةلقل يركفلا ليلعتلا هيلع ينب يذلا ساسألا ةحص

 :اًضيأ -كلذ دكؤي امو

 فلاخت اهنيح هيجوتلاو دقنلاب ةينآرقلا تاءارقلا نم ريثك عم اولماعت ةاحنلا نأ -

 ثيدحلا رصملا يف تفصو دقو -اهضعب اوضفرو لب .مهدعاوقو مهوصأ

 .ميركلا نارقلا عم ينيدلا زرحتلا ةركف يفني ام -تاءارقلا ىلع ةاحنلا ةلمجب

 !!فيرشلا يوبنلا ثيدحلا عم اهيفن ىلوأ باب نمف

 ةجيتن فيرشلا ثيدحلاب داهشتسالا اوماحت ةاحنلا نأ اًحيحص ناك ولو -

 بهذملاف «ةغللا عورف ةيقب ىلع رثأتلا كلذ بحسنال نيملكتملاب مهرثأت

 ءانثاملع دنع هرن ملام اذهو .ةيثحبلا هتاهاجتا لك يف هيلع رطيسي ملاعلل يركفلا

 ثيدحلا) هباتك ردص يف لاجف اهتبثأ ,لاّجف دومحم .د ىلإ ؛ةمالعلا انخيش اهلسرأ ؛ةلاسر نم )١(

 .ةمدقملا نم د ص «يبرعلا وحنلا يف يوبتلا

 ه4



 بحاص يراض روتكدلا لعج امم ءطقف وحنلا لاجم يف الإ ثيدحلا لقي مل ذإ

 ةرهاظلا" :ب فقوملا كلذ سس ههيبنت نيملكتلا ببهاذوب رثانلا ةركذ

 ةغللاك .ةفاك ةيبرعلا عورف يف يوبنلا ثيدحلا دامتعا يلع تماف ىتلا ةديرفلا

 دقو .اهنم وحنلا عرف يف هيلع اوناك امل اًفالخ ءّريزغ اًداهتعا «نايبلاو بدألاو
 نآ يف اًيوحنو اًيوغل مهدحاو ناك ام -اًريثك -هنأ ملعن نيح ةشمدلا رمألا ريثي
 درملاك سيلو .بلعثو ءارفلاو يئاسكلاو .دربملاو هيوبيسو ليلخلاك ؛دحاو

 نحش يف ددرتي ل كلذ عمو .لازتعالاو قطنملا جهنمب علوملا يوحنلل لاثم
 ؛يظفللا تبنتلا لجأل .هاهتنم ىلإ هلوأ نم يوبنلا ثيدحلاب (لماكلا) هباتك

 ."!!وحنلا لجأل كلذ لثم لعفي نأ نود يبدألا ينايبلا داهشتسالاو

 زغا ةإخ خ

 ظ :ثحابلا يأر

 وحنلا يف ثيدحلاب داهشتسالا ةلق ةقيقح ىلع فقن 0 :يبأر يفو ءاذه

 ريكفتلا روهظل لوألا تايادبلا ىلإ عوجرلا نم دبال نيمدقألا ىدل يبرعلا
 مهف ىلإ ةحلملا ةجاحلا ةجيتن -”مدقت اك -يوحنلا ركفلا أشن دقف .يوحنلا

 )١( ص .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا 7/5 ,

 .178 ص :رظني (')

 سا”ابإ/ <



 قئالس نينقتو اهدعاوق عضوب «برعلا ةغل ءهتغل ظفحو ميركلا نارقلا

 :نيرمأ ىلإ ةاحنلا راظنأ تهبتا مث نمو ءاهباحصأ

 .مه يساسألا قلطنملا هرابتعاب ميركلا تارتلا بأ

 .ةيبرعلا ةقيلسلا ردصم هرابتعاب - رعشلا هترادص يفو -برعلا مالك -ب

 دقو .اهيف ةيزاجعإلاو ةيداعلا ءاهبناوج لك يف قغللاب ةطاحإلا مت كلذبو

 ىلع ناك يبرعلا رعشلا نأو ءمهرودص يف ناك ميركلا نآرقلا نأ كلذ , هس

 اروطسم فيرشلا ثيدحلا ناك نيح ىلع :ناكم لك يف اًعومسم اًيورم مهتنسلأ

 ديناسملا يف -دعب - عمجت مل يتلا تاساركلاو عاقرلاو فئاحصلا نم ددع يف

 لوقي «نيثدحملاو ظافحلا نم ليلق ددع رودص ىف اًروصحم حاحصلا عماوجلاو

 مايأو رعشلاو بدألا انرهد ناك" :(ه ”5١7 :ت) دلخت نيب كاحضلا مصاع وبأ

 .”"..مويلا ثيداحألا ىلع انعقو امنإو .برعلا

 ةنودمك -يوحنلا ركفلا ةأشن ةيادب عم -ثيدحلل تانودم نم دجو امو

 :ت) سنأ نب كلام مامإلل أطوملاو ه75١ :ت) يرهزلا «باهش نب ملسم

 حيحصلا ثيدحلا درفت نكت مل ثيداحأ نم هتعمج ام ةلق عم ءخلإ ...(ه1ا/4

 حبصأف «فيعضلاو نسحلا ثيدحلا ءاذه بناج ىلإ مضت تناك امنإو .فيلأتلاب

 :اذإ ةصاخن ؛هريغو حيحصلا ثيدحلا نيب زييمتلا ةمئألا ريغ ىلع ريسعلا نم

 )١( ؟ ص ؛يديبزلل .ئيوغللاو نييوحنلا تاقط 20.
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 .دئسلا لاط -

 .ةأاورلا رثكو -

 ."”كثيدحلا قرط تددعتو -

 (ه105 :ت) يراخبلا ليعاسإ نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا ءاج نأ ىلإ

 ول :لجر لاقف .هيوهار نب قاحسإ دنع تنك" :لوقي .حيحصلا هباتك عضوف

 باتكلا اذه عمج يف تذخأف «يبلق يف كلذ عقوف «نئسلل اًرصتخم اًباتك متعمج

 .0"ةنس ةرشع تس يف هتفنصو

 فيلأت نم غرف دق -هللا همحر -يراخبلا نأ ثيدحلا ملعل نيخرؤملا ىدل حجارلاو
 ديزي اهب هيوبيس باتك يف وحنلا نود نأ دعب :يأ :”نيتئامو نيثالثو ثالث ةنس هباتك

 هذيملتو يراخبلا دعب راهدزالاو ومنلا ين ثيدحلا ملع ىضغميو .نكرق فصن ىلع

 ثلاثلا نرقلا داكي ال ثيحب'' (ه؟١6 :ت) يروباسيلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم

 همولغو ءاّضن ثيدحلا بتك تاعومجم نوكت ىتح نامزلا دوقع كلس ين طرخني

 نم هلاجر اه عضو دقو ءفيرشلا ثيدحلا مولع يبحم مامأ ترفوت دق احلطصم
 .*"'ممألا نم ةمأ دنع مولعلا خيرات يف هب أوقبسي ملام جهانملا لوصأ

 .اهدعب امو 7 0 ل

 . 50 ص «يرابلا حتف ةمدقم ءيراسلا ىده (؟)

 .87 ص ؛«يرهاظملا نيدلا ىقت .د ءيراخبلا مامإلا :رظني (5)

 . غ ة ص ةعكشلا يفطصم .د «برعلا ءاملع دنع فيلأتلا جهانم (4)
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 مخ رسيتي مل وحنلا عضول ىلوألا دوهجلاب اوماق (نيح ةاحنلا نأ كلذ ىنعمو

 ةفيرش ثيداحأ نم مهرضح اب اودهشتساف ءقسنم مظنم لكشب ثيدحلا

 نم "ةرئاد يف اوعقي ال ىتح ي هللا لوسر ىلع بذكلا نم اهتياور يف نوطاتحي

 عبتن مهدكو نم نكي ملو .”"رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم نع بذك

 بذكلا :ينعأ .ثيدحلا يف عضولا راشتنا دعب ةصاخو -اهقيثوتل ؛ثيداحألا

 يف ررقملا نمو ؛نامز لوطو غارف ىلإ جاتحي اذه ليصحتو -” : هللا لوسر ىلع

 يف اًرصقم نف يف اًمامإ ملاعلا نوكي تقو لك يف لاز ام" :هنأ «ءايلعلا خيرات

 هللا لوسر ىلإ -هباتك يف -فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةبسن نم هيوبيس جرحت انل رسفي اذه لعلو )١(

 نم اهنأ مهوي اب باتكلا ةلثمأ عم اهجردي ناك امنإو ؛ثيداحأ اهنأ ركذي بلاغلا يف نكي ملق دي

 را يصل ياولد جو هقدب روزتلا درست واكف يرحل جك

 .هنم نقيتسع ريغ وه

 ةمدقم يف ملسمو ؛١/3 هملعلا باتك ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ يلع قفتم (؟)

 نم رئانتملا مظن :رظني هلي هللا لوسر نع اًظفل ةرتاوتملا ثيداحألا نم وهو ١/8ةحيحص

 ظ .7 ١ص :يناتكلل «رتاوتملا ثيدحلا

 ثيح .ةرجهلا نم نيعبرأو ىدحإ ةنس ليقف «هيف عضولا ةيادب يف ثيدحلا ءايلع ةملك تفلتخا (*)

 .د لاق .هدعب :ليقو «كلذ لبق :ليقو د ةيواعمو يلع انديس نيب ةنتفلا دعب ةيمالسإلا قرفلا ترهظ

 نأ -ملعأ هللاو - يل رهظي ىذلاو" / ١ "ثيدحلا يف عضرلا" هياتك يف ءنسح هب رمع

 .”لوألا نرقلا نم ريخألا ثلثلاب اهديدحت نكميو «ةرتفلا هذه نع اًرخأتم أدب ثيدحلا يف عضولا

 ساس



 ماد ام كلذ ىلإ مهعفدي احلم اًيعاد نودجي ال ةاحتلا نأ ةصاخ ,”""نونف

 ثيدحلا نم مهيدل رهتشا اهب اوجتحاف ؛”رعشلا وأ نآرقلا نم اًرضاح مهدهاش

 .هتلف ىلع مهبتك يف هولوادت مث
 «ةاحنلا ىدل ثيدحلا ةلق حجرأ |نيح ىبسافلا بيطلا نبأ كلذ نم ءيب ىلإ حملأ دقو

 رهتشت مل لوألا ردصلا يف اًضيأو هايحم باجخ نع مهرافسإ ةلقو هايإ مهيطاعت مدعل"
 - رهتشا اهنإو «ةينآرقلا يآلاو ةيبرعلا راعشألا لامعتسا ةلمعتسم نكت ملو ثيدحلا نيواود
 تلخادت الو .ةيبرعلا ءايلع ريغ ثيدحلا ءايلعو .دعب هنيواود ترثكو -ثيدحلا :يأ

 .7"نف يف انف اولخدأو ءضعب يف اهضعب اولمعتسا ءاملعلا رودص ين تكراشتو مولعلا
 ني دق ادد

 :نيرمأ ىلإ ريشأ ةلأسملا هذه ماتخن فو

 امنإو «ديناسملاو ماحصلا بتك راشتنا نم ةرشابم اوديفتسي مل ةاحنلا نأ :املوأ

 نم نينرق يلاوح مهبتك يف ةزراب ةمس هب جاجتحالا يف عسوتلا مدع لظ

 )١( «ءالبنلا مالعأ ريس 0/ 77,

 .ىربكلا هتاقبط يف دعس نبا ركذ دقف -مهيلع ىلاعت هللا ناوضر -ةباحصلا ضعبل اجهنم اذه ناك دقو (؟)

 نم اًعامسو ةسلاجمو ةبحص هل رثكأ هلعلو ايش هي هللا لوسر نع ثدحي مل نم مهنم" نأ ء””الال / '؟

 ."هيلإ جتحي مل هنأ لع وأ .ثيدحلا يف يقوتلا ىلع هنم كلذ يف رمألا انلمح نكلو .هنع ثدح يذلا

 . 28017 -407 ص ؛حارشنالا رشن ضيف (5)
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 هلئاسم نورسفي هيوبيس باتكب مهاغشنا ىلإ عجار كلذ لعلو ؛.نامزلا

 .ةرات ليصفتلاو حرشلاب" هنولوانتيو هرداصم نولمأتيو هدهاوش نوعمجيو

 .هظفل ضعب يف ضعب عم مهضعب فلتخيو .ىرخأ ةرات زاجيإلاو راصتخالابو

 ثوحبلا تلاز امو ءاذه انموي ىتح سرٌّدُتو سرٌدُتو ريست هلوصأ نكلو

 .""'اهب ساسملا وأ اهيدعت يلع ؤرجت الو هلوصأ كلف يف رودت ةمخضلا

 - مهلقع قفدتو ةمألا ىلع مهملع ققدت نيذلا روحبلا نم دحاو هيوبيس نأ كشالف

 يوحنلا يوري ابسح "وحبنلا نآرق" :هنأي هياتك اوفصو امنيح ءامدقلا عوطخي ملو -اًضيأ

 نأ ىلع" يسرافلا يلع وبأ وه ريبك يوحن صني ناك لب ."يوغللا بيطلا وبأ يبلحلا

 ربكأ هل ناك مث نمو ؛7''هيوبيس هلمعتسا يذلا ىلع ءاج -ميركلا نآرقلا -ليزنتلا

 رعشلاو نآرقلاب داهشتسالا يف هجهنم مهيلإ لقتناف «هدعب ةاحنلا ةيؤر نيوكت يف رثألا

 ثيدحلا يف اورظن مهنأ ةصاخ ءامهلالخ نم ماكحألاو دعاوقلا يف رظنلا يف اوقرغتساف

 ءاهب اوقلعتي نأ نكمي "ةديدج ةيوغل اًراظنأ -مدقت امك -هيف اودجي ملف فيرشلا يوبنلا

 !؟ةريفو ةرضاح باتكلا يف دهاوشلاو -هيف مهتعاضب ةلق عم -هيلإ نوهجتتي ملف

 .و ص ؛ديمجحلادبع هط . ؛يبرعلا وصتلا ف تاسارد(١)

 ْ ١٠١. ادص ؛نييوحنلا بتارع(؟)

 55 * مص ؛ىبسراقلا يلع وبأ (9)

 قةودخجو لاب ةنضاغ لإ اره ل ىقنر نينو تيوتا قاؤفجبو نيرثل نوت نس سرر فالي(

 ناك امي برعلا دوفو هي لوسرلا ةطاخم ةجيتن ؛لامعتساللا ةليلق «ةديعبلا ةضماغلا ظافلألا نم ثيداحألا نوتم
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 .داك وأ هقوس ىلع يبرعلا وحنلا ىوتسا دقو ءيرجحلا سداسلا نرقلا ءاج ىتح
 تقولا يف ديزتسمل ديزم هيف داع امو عورفلا طسبو لوصألا عضو نم ةاحنلا غرفو

 دحاو كلذ نع فلختي ال هنوظفحيو هنوسردي ثيدحلا ىلع سانلا هيف لبقأ يذلا

 مهيلإ تهتتا نأ دعب ثيدحلا ةنودم ىلإ ةاحنلا نم نيرخأتملا راظنأ تهجتاف ؛مهنم

 :دنع فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب يوحنلا داهشتسالا يف عسوتلا اندجوف «ةرقتسم ةزهاج

 .يلامألا هباتك يف (هه١8 :ت) ليهسلا -

 .يجاجزلا لمج هحرش يف (ه١١11 :ت) فورخ نباو -

 يف ةضافتسا مهرثكأ ناك يذلا (ه5ا/7 :ت) كلام نبا ءاج آل

 .(ليهستلا) هباتك يف ةصاخ «ثيدحلاب داهشتسالا

 داهشتسالا نم رثكأ يذلا (ه587 :ت) يضرلا ةمالعلا هرصاعم كلذكو -

 ."(ةيفاكلا) هحرش يف .تيبلا لآو «ةباحصلا مالكو .,ثيدحلاب

 :ت) ينيمامدلاو (ها/59 :ت) ليقع نياو (هال١5 :ت) ماشه نبا مهعبتو -

 .خلإ ...(ه5١١١ :ت) نابصلاو (ه45 :ت) ينومشألاو (هم117

 عم ثيدحلا بيرغ ملع ةأشن تناك مث نمو .اهتغل يف شيرق اهفرعت ال يتلا ةبيرغلا عاضوألاو «تاغللا نم مه
 .اهدعبامو 27 ص رثألاو ثيدحلا بيرغ مجاعم :رظني .ثيدحلا يف ىربكلا تافنصملا ةأشنل «لوألا تايادبلا
 ةيوحن ةسارد هيفف «يناثلا مسقلا ءلاجف دومحم .د .ثيدحلاب داهشتسالا ىلإ ثيثحلا ريسلا :رظني )١(
 .اًعضوم نيعبسو ةتس يف ةيفاكلل يضرلا حرش يف ةدراولا ثيداحألل
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 ىلع ةنسلا بتكب ةربخو انتمو اذئس ثيدحلاب ملع نع كلذ يف نوردصي مهو

 .”"ثيدحلا ىلع عالطالا ين ةمأ ناك" هنأب كلام نبا فصو ام وحن

 نبا كلذ ركنأف ءاملعلا فالتخا أدب ثيدحلاب داهشتسالا يف عسوتلا اذه عمو

 :ةلايلا تيناوءانات نايس ساونا عئاضلا

 نيف انا لن

 :أمهيناث

 اًريبك اًريغت كلذب تدهش حاجتحالا رداصم نأ نيثدحملا نيثحايلا ضعب ىري

 :ىلع مهدامتعا حبصأ نأ دعب -كلام نبا مهسأر ىلعو -نيرخأتملا دي ىلع

 ش .الوأ نآرقلا -

 .اًمناث ثيدحلاو -

 ."”يلهاجلا رعشلا ىلإ كلذ دعب تافتلالا و-

 ماكحألا ردصم نأ نوري نيذلا هقفلا لوصأ ءالع ةرظنب ةهيبش ةرظن ىهو

 وهو يوبنلا ثيدحلا ناك اذإف .ثيدحلا اهدامعو ةنسلا هيليو ءميركلا نآرقلا وه

 يف عامسلا ةلدأ يف يناثلا لصألا وه نوكي ال ملف .هقفلا لوصأ يف يناثلا لصألا

 !؟ حلا لوضأ

 )١( «؛ةاعولا ةيغب 2/1١" .

 "ل ا
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 ديعس ذاتسألا لوقي ؛ةغللا يف ةحيحصلا ةرظنلا يه كلت نأ مهضعب ىري لب

 هنم ريثك يف دقن وهو :ةخللا لإ مهترظن يف نيمدقألا جهنم هدقت دعي -يناغفألا

 جلاعي نم نهذ يف لثمت يتلا ةروصلا نأ ملعت مدقت امو" :ةلجعلا هيلإ هتداق أطخ

 هيلع تناك امع هتقداص الو ريبعتلا ةحيحص ربغ :ةميدقلا اهبتك يف ةغللاو وحنلا

 نوسنفلو ليئارسإ هيلإ بهذ اهب ديعب دح ىلإ ملستسو ءاّرثنو اًرعش ةيبرعلا ةغللا

 مث ءالوأ نآرقلا يف ثحبت نأ بجي مالسإلا روهظ دنع ةيبرعلا ةغللا ةلاح نأ نم

 ."”” ظفحت ىلع يلهاجلا رعشلا يف مث ءاّثلا لاثمألا يف مث ءاّيناث ثيداحألا يف

 ل ةغللا دعاوق طابنتسا يف ةاحنلا ةرظن نأل ؟قيقد ريغ مالكلا اذه نأ قحلاو

 صن مهمكحي نييلوصألا نإف ءيعرشلا مكحلا طابنتسا يف نييلوصألا ةرظن نكت

 .ثيدحلا يف اوثحب اودجي مل نإف نآرقلا يف

 يف طابنأ نم هيوحت اب برعلا ةغل طابنتسالا يف مهصن ناكف ةاحنلا امأ

 ةمث نكي ملف ءمهرثنو مهمظنو فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا
 نإ :لاقي ىتح -ةناكملا يف بيترتلا ناك نإو -جاجتحالا يف -بيترت

 هلعف اف «نيرخأتملا دي ىلع جاجتحالا: يف ةيناثلا هتناكم ذخأ ثيدحلا

 ءرثألاو ثيدحلاب داهشتسالا يف عسوتلا ىلع ديزي نكي مل نورخأتملا

 اودجي نكي مل نإف «نآرقلا نم ةيبرعلا دعاوق نوصلختسي اوناك ام ةاحنلاف

 .ل- ص هوحنلا لوصأ يف )١(
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 دعاوق نوصلختسي اوناك لب .رعشلا ىلإ ارهجتا الإو .ثيدحلا نمق

 يف تبث ام" :يطويسلا لاق اى هلاجم اذهو ءاهسفن ةيبرعلا نم ةيبرعلا

 ةهيبن مالكو ,نآرقلا وهو «ىلاعت هللا مالك لمشف هتحاصفب قثوي نم مالك

 | .“"برعلا مالكو
 ناك ثيدحلاب داهشتسالا ةرثك مهنع فرع نيذلا نأ كلذ يلع ليلدلاو

 فلاخ نإف رعشلاو نآرقلا نم ةيبرعلا يف هرئاظن ءوض يف هيلإ رظني مهبلغأ
 .”(يلامألا) يف يليهسلا دنع كلذ ىرت ايك ةياورلا يف كيكشتلا ىلإ أجل رئاظنلا

 -مكحي ناك هسفن كلام نبا ىتح ”(يوبنلا ثيدحلا بارعإ) هباتك يف يربكعلاو

 امك -ذوذشلا وأ «ةردنلا وأ ؛ةبارغلاب 5300000 رئاظنلا فلاخ ام ىلع -اًنايحأ

 ام يوقت وأ «ةاحنلا هصخ ام ممعت دعاوق نم ثيدحلا ىلع هانب امو -مدقت

 دعاوق ليدعتل هنم ةحضاو ةطخ نمض تأي مل هنأ ايك اذج ليلق .هوفعض

 .ءاحنألا نم وحن يأ ىلع دوهعملا جاجتحالا

 يف كلام نبا جهنم ءيبطاشلا هدعب نمو «نايح يبأ دقن يف لصألا وه اذه ىلعلو

 .ةغل نم ثيدحلا هب درفت اف -ليلعتلا يف نيقيقد انوكي مل نإو -ثيدحلاب داهشتسالا

 نإ هلا اسخن همز ناي الزب طا دل دي رقم اع لاح داق عام وعد

 )١( ص ؛حارشنالا رشن ضيف 4١4.

 صو ءال 5 ص يلامألا :رظني (؟) 777 .

 ) )9صر ل7511 1ا/6١411- :رظني ا١ة 1و١ 1.
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 .ةغل ةيبرعلا لهألو .ةغل ثيدحلا لهأل" :(ه174 :ت) مالس نب مساقلا ديبع

 0" عامسلا لجأ نم ثيدحلا لهأ ةغل عابتا نم ادب دجن الو ءسيقأ ةيبرعلا لهأ ةغلو

 لاجم يف هلك هب ذخألا ةرورض -يوحنلا ركفلا يف -صنلا ةيجح ىنعم سيلف
 نق دام 11 انيق: فعارقلا يفت فلا اثق تييغ .هزاو «ىروخللا ديعقلا

 اذهو .بابلا رئاظن ةاعارمو ريثكلا ىلع ءانبلا نم دبال لب ءاهب جتحملا صوصنلا

 انخيش لعج امت ةاحنلا جهنم افلام ليلقلا ىلع ىنب (نيح «كلام نبا ىلع ذخأ ام

 ثيدحلاب جاجتحالا يف غلاب" كلام نبا نأ ىري -هللا همحر -تعفر دمحم ةمالعلا

 .”"لحارمب دصقلا زواج ىتح طرفأو ةجحملا كرت ىتح
 نم ةيوحنلا هبتك يف -هنع عاش امك -دهتسي مل كلام وبا نأ ىرأ يننأ ىلع

 ةيفاكلا حرش) هباتك يفف ءوحنلا يف نيبلا اه رثأ امل ةدافتسا .فيرشلا ثيدحلا

 جتحا اًمضوم نيسمخو نيتئامو فلأ لباقم ءاثيدح نيعبسو ةيناث ركذ (ةيفاشلا

 هباتك يفو ميركلا نآرقلاب اهيف جتحا اعضوم نيعبسو ةئارتسو ءرعشلاب اهيف

 اهيف جتحا عضاوم ةثالثو ةئام لباقم ءاثيدح رشع ينثاب هيف جتحا (ليهستلا)

 يف حضاولا هدهج ناك امنإو .رعشلاب اهيف جتحا اًعضوم نيتسو ةتسو «نآرقلا

 .طقف يراخبلا ثيداحأ نم لكشأ ام هيف دمتعي وهو (حيضوتلا دهاوش) هباتك

 را .يواخسلل «ثيغملا حتفو أ مث ص ؛يدادغبلا بيطتملا ؛ةياورلا ملع يف ةيافكلا 010

 رخدالا ةعماج .ةرهاقلاب «ةيبرعلا ةغللا ةيلكب ةطوطخم .ةأروتكد هلاسر .ةبعامسلا وحلا لوصأ 03(

 را ع ا هروب غلا

 --- ا ّ 7



 ناك ثيدحلاب داهشتسالا يف عسوت نم نورخأتملا هلعف ام نأ كلذ ىنعمو

 .هطباوضو جاجتحالا رداصم يف اًريغت ال دعاوقلل داهشتسالا ةقيرط يف اًجهنم

 جهنم فصو يف -يدفصلا نع القن -يطويسلا هلاق ام مهفي ءاذه نم ءوض يفو

 دهاش هيف نكي مل نإف نارتلاب دهب اه رككأ ناك" :هنأ نس داهشتسالا قف كلام دنا

 .ملعأ هللاو .”"برعلا راعشأ ىلإ لدع دهاش هيف نكي مل نإف ءثيدحلا ىلإ لدع

 نفد نإ

 .برعلا مالكب داهشتسالاو يوحتنلا ركفلا :اثلاث

 برعلا مالك نم عامسلا هيف اورشاب ديدم ءارقتسا ىلع مهدعاوق اونب ةاحنلا نأ مدقت

 قتلا سونلا قربك ر وضح لاوقأ رلاخ] نه (رقلاو:ريحلالا اذن ناكابقو اكو اكن

 نم ءىشب هيوبيس باتك تاحفص نم ةحفص لك يف ىظحت ثحابلا نيع نإف هئاكت لقف

 يف كلذ لاثمأ دجدنف .جهنملا اذه دعب نم ةاحنلا جبن دقو ءمهلاثمأو يرثلا برعلا مالك

 نبا "صئاصخ"و .يسرافلا "ةجح'"'و .جارسلا نبا ”لوصأ"و «دربملا "بضتقم"

 ذشي مل «خلإ ...شيعي نبال "هحرش"و ؛يرشختزلا "لصفم" يف كلذ دعب هدجن مث «ينج
 داهشتسالا نم رثكأ (ه848 :ت) 7 رلا ةمالعلا نإ لب -ملعأ اميف -كلذ نع دحأ

 ."-نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر -تيبلا لآو .بلاط يبأ نب ىلع مامإلا مالكب

 ١/ ١72. قاعولا ةيغب(١)

 .ةغالبلا مجهم نم ةسبتقم ةرابع نوثالث هيف ءيضرلل ةيفاككلا مرش سرهف :رطني (9)

 ١م



 رعشلا نأ دجي اهب نوجتجي دهاوش نم هودروأ امو ةاحنلا بتك يف رظانلا نأ ريغ

 ةمعادلا ةيوغللا ةجحلا ريفوتل ةادأ رعشلا ناك دقف ,مهبتك يف ربكألا روضحلا هل ناك

 ىرصنتلا:ركافلا و .هتعتت روت انه. نمو ءاثكرتو ةمئلا ءاققل) محتسلا لاعتملا
 دهاش فلأ نيعبرأ رمحألا كرابملا نب يلع نع يوري «يبارعألا لحسم وبأ ناك" ىتح

 ظفحي ناك هنأ (م778 :ت) يرابنألا نب ركب بأ نع ىوري لب .”"ىحنلا يف

 -ىوري -رعشلاب ملعلا -كلذ لثمو .”هيركلا نآرقلا يف دهاش تيب فلأ ةثاثالث

 (ها187 :ت) بيبح نب سنويو (ه6١ 5 :تأ ءالعلا نبا ورمع يبأ نع - لبق نم

 -نادعيو ؛نييوحنلا يف"هب نادعي ءهيف ليلج رثأو ءرعشلاب رصب امل ناك دقف

 اوطبنتساو .هثوحب اومظنو «يبدألا دقنلا :اودطو نيذلا نييوغللا يف -كلذك

 لاق ىتح ةيبرعلا رارسأ عدوتسم رعشلا ناك دقف ؛كلذ يف ورغ الو ””"هسيياقم

 امو :اولاق .اولضت ال مكناويدب مكيلع" :ةيآ ريسفت هيلع لكشأ امل # رمع انديس

 .”"مكمالك يناعمو ءمكباتك ريسفت هيف نإف ؛ةيلهاجلا رعش :لاق ؟انناويد

 )١( قاعولا ةيغب ١58/7.

 ,77 /7 قاورلا هابنإو 2“ ١ال ١8/ «يومحلا توقاي .ءابدألا مجعم (؟)

 . 0ص ؛ميهاربإ دمحأ هط د .برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات ()

 .يلهاجلا رعشلا رداصمو 38 -ا/ل /؟ .يبطاشلل تاقفاوملاو «يواضيبلا ريسفت (؟)

 ١857 ص ءدسألا نيدلا رصان
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 نكمتلاو ةوقلا غلاب اًراسم # رمع انديس هررق يذلا هاجتالا اذه ذخأ دقلو

 ثيح -امهنع ىلاعت هللا يضر -سابع نبا ةمألا ربح دي ىلع اًيقيبطتو اًيرظن

 نآرقلا نم (ةملكلا) فرحلا انيلع يفخ اذإف .برعلا ناويد رعشلا" :لوقي

 كلذ ةفرعم انسمتلاف ءاهناويد ىلإ انعجر «برعلا ةغلب -ىلاعت -هللا هلزنأ يذلا

 زئاكرلا نم ةزيكرو ءيوحنلا ركفلا يف اًيساسأ اًنوكم رعشلا ناك اذل ؛”"هنم

 طابنتساو يبرعلا ناسللا ففصول اليبس هترواحم نم نولعجي نييوحتلل ةيساسألا

 .أف ليثمتلاو اهمعدو هدعاوق

 جاجتحالا -اًريثك -نيعباتلاو ةباحصلا نع ءاج دقو" :يرابنألا نب مساقلا وبأ لاق

 كلذ نييوحنلا ىلع مه ملع ال ةعامج ركنأو .رعشلاب هلكشمو نآرقلا بيرغ ىلع
 ىلع رعشلاب جتحي نأ زوجي فيكو «نآرقلل اًلصأ رعشلا متاعج كلذ متلعف اذإ :اولاقو

 رعشلا انلعج اَّنأ نم هومعز امك رمألا سيلو !؟ثيدحلاو نآرقلا يف مومذم وهو :نآرقلا

 نأل ؛هتغل نم وه يذلا رعشلاب نآرقلا نم بيرغلا فرحلا نيبت اندرأ لب ءنآرقلل الصأ

 "نيم ٌنيَرَع ٍناَسِلب'' :لاقو“”''اًيَرَع انْ ُهاَمْلَعَج انإ'' :لاق -ىلاعت -هلل

 ينثكرزلا ؛نارقلا مولع ف ناهرلاو .نك؟ ٠ ىرابنألا م .ءادتبالاو فقولا حاضيإ خو

 .15١ا///١ .ناقتالاو 0

 ,7 :ةيأ .فرخزلا :ةروس (؟)

 .142 :ةيأ ءءارعشلا :ةروس (*)

 ٠١. ءاص ؛ءادتبالاو فقولا حاضيإ (؟4)

 د آ ,خأآا د



 ىلع هلاضفأ نم لضفو ؛ميركلا نآرقلا راثآ نم رثأ رعشلا نأ ءاذه ىنعمو

 لوقي .ةاورلا هب متها امو ءرعشلا اذه عمج ام ميركلا نآرقلا الولف ؛ةغللاو وحنلا

 اوبقنو نأرقلا دهاوش يف ةغللا لهأو ةاحنلا عسوت" :ةقيقحلا كلت اًررقم ىعفارلا

 مولعلا خيرات يف فرعي الف .برعلا مالك نم مهيلإ ىهتنا ام !اوضرعتساو اهنع

 :ةئفاكتم ةبسن ىلع اهنم نوكت وأ ءاهبراقت وأ ءاهتدع غلبت دهاوش ةبطاق ةيناسللا

 نم تيب فلأ ةئاثالث -اوركذ ايف -نآرقلا دهاوش نم هوصحأ ام غلبم نإف

 ردقلا اذه فصن دهاوشلا تغلب ولو اهنق يف ةزجعمل اهنإ ؛كيبأ رمعلو ءرعشلا
 .''ةلماك ةزحعم تناكل

 فوقولا يغبني يوحندلا ركفلا يف رعشلاب داهشتسالا تباش رومأ ةدع -انه -انمهي يذلاو

  .مهجاجتحا رداصم نم اًردصم رعشلا مادختسا يف ةاحنلا جهنم حضتي ىتح اهدنع

 دع ع

 .قيثوتلاو دهاوشلا :الوأ

 ال رثن وأ رعشب جاجتحالا زوجي ال" هنأ داهشتسالا يف يوحنلا ركفلا طباوض نم

 قثوي ال نم وأ دّلومل نوكي نأ فوخ“كلذ ةلع نأكو" :يطويسلا لاق .”"هلئاق فرعي

 .7"مهتاقبطو .برعلا ءارعش ءامسأ ةفرعم ىلإ جاتحي هنأ ملعي اذه نمو .هتحاصفب

 .١١الص شمأاه «ةيوينلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعإ )١(

 .287 /7؟ «فاصنالا(؟)

 .371-377 ب ؛حارشنالا رشن ضيف ()
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 :وحن نم دهاوشلا ىلع اهب نودري تارابع مهتافالخ يف دجن كلذلو

 .هلئاق فورعم ريغ تيبلا اذه -

 .ريظن الو ؛ةمتت الو لئاق هل فرعي ال تيب اذهو -

 .هيف ةجح الف .هلئاق ملعي ال تيبلا اذه -

 ."هب جاجتحالا طقسف دحأ ىلإ حارشلا هبسني مل لوهجم تيب وهو -

 لقن -لوهجملاب جاجتحالا مدع -كلت مهتدعاق نم اونثتسا ةاحنلا نكل

 ال ةقثلا نأل ؛"نيلئاقلا ةلوهجم تناك نإو ءاهم حتحي اهنإف دهاوش نم ةقثلا ملاعلا

 هداق قيقد عبتتو صيحمتو قيثوت دعب الإ ةلأسم ىلع هب دهشتسي الو ءاّئيش دروب

 لوهجملا دهاشلا" :يدادغبلا لوقي هب داهشتسالا ةحصو .دهاشلا كلذ لوبق ىلإ

 تايبأ تناك اذهو ؛الف الإو لبق هيلع دمتعي ةقث نم ردص نإ هتمتتو هلئان
 ةديدع اًنايبأ اهيف نأ عم فلس دعب فلخ اهيلع دمتعا دهاوشلا حصأ هيوبيس

 نينرقلا يف -لئاوألا انتاحن نإف مث نمو ؛””اهولقان اهب بيع امو .اهولئاق لهج

 بينغ ولقي يذلا نارغكلا وأ ءارعكلا يك ربك ا رناكاامبس قاتل نالرألا

 مدع.:يأ ؛كلذ نأ نم ماشه نبا نع يطويسلا هلقن ام طقسي اذهبو ءصوصتنلا

 70 4/87 425و:.3”55 ص فاصتنألا نطفي

 .ةةص «حالصلا نبال ثيدحلا مولع يف ةمدقم : رظني ,نيثدحملا جهنمب نورثأتم .ءانطسالا كلذ يف مهو (؟)

 7/١ ١, ةنازخلا (؟)

 ل 1* اا قس



 ؛هيوبيس باتك نم اًثيب نيسمخب جاجتحالا طقسل" حص ول لوهجملاب جاجتحالا
 .”"نيلئاقلا ةلوهجم نيسخخو اهولئاق فرع دق تيب فلأ هيف نإف

 ىري يذلا .ديع دمحم .د مهسأر ىلعو نيثدحملا ضعب هيلإ بهذ ام دري امك

 ضقريو درت نأ ىضتقملا ناك" :هيوبيس باتك يف ةلوهجملا تايبألا هذه نأ

 !؟كلذ ىلع ةاحنلا نم قرحي يذلا نم نكل ءاهيلع ينب اهب ذخألاو ءابب جاجتحالا

 ردصمو مهريكفت مامإ وه هباتكو :نعطلاو كشلا قوف مهءأر يف هيوبيس نإ

 .””هيف ام لك ناصي نأ يغبنيو مهداهتجا

 .هيوري ام ىلع اًنومأم ةقث -هللا مهمحر انئالع رثكأ كلذكو -ناك هيوبيس نإف

 صنلا ىلع اصيرح -هللا همحر -ناك دقف ءلهاوشلا حصأ هدهاوش تناك مث نمو

 ترثك مث نمو «هنع هاضرو هل هلوبقو هتمالسو هتحاصفو عومسملا ةقاثو ىلع

 -ناك كلذكو ” "هتحاصفب قثوي نم"و ."مهب قوثوملا برعلا" نع هتارابع

 وهو -الثم -هيلإ رظنا ,مهنع طبضلاو هخويش نع ذخألا يف اًقيقد -هللا همحر

 :رعاشلا لوق يف لوقي

 .1؟اص .صقيف(١)

 .١١١ص «ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا (؟)

 .خلإ آن قنا م4757 ال ا للا ل 7١ باتكلا :رظني (5)

 ة



 ”قَلْمَس ءاديب مويلا كنربخُت لهو ٌقطنيف ءاوقلا َعْبَرلا لأست ملأ

 :ناسنإ لوقي الثل اذ تبتك امنإو ."ملأ"ب تيبلا اذه عمس هنأ سنوي معزو"
 انعمس" :لوقيف «هتياور دعب تايبألا دحأ ىلع قلعي رو "الأ :لاق .رعاشلا لعلف

 .”"اذكه دحأ هنقلي مل تيبلا اذه اهيف يتلا ةديصقلا ىوريو .هيوري نم برعلا نم

 ىدل ةقورعم تناك هيف رعشلا دهاوش مظعم نأ دجي هيوبيس باتك يف لمأتملاو

 نأ" حجارلا نإ لب ءبيبح نب سنويو .دمحأ نب ليلخلا ةصاخبو .هخويش

 بلاط نم وأ ملاع نم وأ وار نم وأ ,رعاش نم هعمس !ًدهاش كرتي ال ناك هيوبيس

 نم ريبك ددعف ؛ءاملعلا نم هب قثي نم ىلع دهاشلا كلذ ضرعي نأ نود ملع
 دحأ نم وأ .برعلا نم اه هعامس ىلع ةحارص هيوبيس صني ال يتلا دهاوشلا

 ىلع ةعطاق ةلالد لدت ةروصب ءاملعلا دحأل يأر لالخ نم اهضرعي هدجن ءاملعلا

 نم اطوح رودي امو اهتاياورو دهاوشلا كلتب ةفرعم ىلع ناك كاذ وأ ملاعلا اذه نأ

 .0'"ةيوغل تالكشم

 "ءاوقلا"و ١4 ةص .هناويد :رظني .ةنيثب بحاص .يرذعلا رمعم نب ليمح وهو «ليوطلا نم تيل )

 .7* / .لصفملا حرشو 278/7 :هيوبيس تايبأ حرش :رظني .اهيف ءيش ال يتلا "قلمسلا"و .رفقلا

 .07 5/8 «ةنازنملاو 1 77ص «لمجلا تايبأ حرش يف للحلاو .3 ١٠ص ءلصفملا تايبأ حرشو
 .؟" 8/7 بباتكلا (5)

 .5ءر؟ قاس(

 يف وحنلا لوصأو دهاشلا :رظنيو 577 ص ؛ةعمج دلاخ .د ؛هيوبيس باتك يف رعشلا دهاوش (؟)

 ,117 ص :؛يئيدحلا ةجيدخ .د .هيوبيس باتك

000 



 جاجتحالا طقسي وأ هيوبيس دهاوش يف نعطي ائييوحن نم اًدحأ دجن مل اذهلو

 فورعم دهاشلا نوك'' :ىسافلا بيطلا نبا لوقي امك -بجاولا نأل ؛اهنم يأ

 رضي ال مما روصقل كلذ دعب هلئاقب ةلاهجلا ءورطو هب داهشتسالا لاح لئاقلا

 اقورعم ناك اهب الإ لدتسا ام "هيوبيس"و .هتفرعم لاح هب تبث ام توبث يف

 الإ .دهاوشلا كلتب هيفلاخم ىلع هتجح تماق امو ءتقولا كلذ يف لئاقلا روهشم

 رصعلا كلذ ضارقنا دعب مث ؛مهنيب ايف ةروهشم .مهيدل نيلئاقلا ةفورعم يهو

 ضقني الف ءاّدهاش نيسمخلا تايبألا كلت لاق نمب ةلاهجلا تأرط ممحلا روصقو

 .”"ملعأ هللاو هتماقتساو هتوبث دعب نايبلا

 نيف د خت

 نيثدحملا نم ريثك ىدلو يدق يوحنلا ركفلا يف عاش دقف :اهيلإ ةراشإلا ردجت ةظحالم انهو

 فلأ هيف اذإف .هيوبيس باتك ىف ترظن" :لاق هنأ نم (ه77؟0 :ت) يمرجلا نع يور ام

 .”"'...اهيلئاق فرعأ ملف نوسمخلا امأو .اهسيئأف اهيلئاق ءامسأ تفرعف فلألا امأف ءانيب نوسمحو

 نم دحأ اهيلإ رشي مل امك ءاهفرعي مل يتلا نيسمخلا هذه يمرحلا ركذي مل املو

 -باوتلاديع ةاضعر ]ار وعكدلا انذاعسلا ماق ءديعب وأ بيرق نم نيمدقألا انئاملع

 را تار 9
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 ةليبق اهيف تيمس اًعضوم نوعبرأو ةثالل اهنم ءاًمعضوم نيعبرأو ةثالثو ةئاثالث

 .همسأ ىلع صني ملو ,رعاشلا

 نيسمخو ةعبس .باتكلا دهاوش هحرش يف يرمتنشلا ملعألا بسن دقو

 انذاتسأ كلذكو ءاهضعب ىلإ خافنلا بتار دمحأ ذاتسألا ىدتها مث ءاهنم اًعضوم

 ةئام ةبسن ىلإ يدتبي نأ باوتلادبع ناضمر .د عاطتسا مث ؛نوراه مالسلادبع

 باتك يف ةلوهجملا تايبألا ةلمج نم ىقبت ام نأ ىلإ ايهتنم ءاعضوم نيعبسو ةتسو

 ىلإ رعشلا اهيف بسن .ٌرشع اهيف «لئاقلا ةفورعم ريغ دهاوش ةينامثو ةئام هيوبيس

 .ةيبرعلا لئابقلا ىدحإ نم لجر

 تاك“ ىف قسما .تايألا :ةروطسا "يا عوتع ةةلاتح اك لإ قوت

 ان ءاسنلا عيدا اهل طق ١ ةررطعا ىرخلا ةلوقم نأ اهيف ررق «'””هيوبيس

 -ددرتت "لئاق امل فرعي ال يتلا نيسمخلا هيوبيس تايبأ نم وهو" ةرابع لعج

 امأ" :لوقلا ىلإ اًيهتتم اهكرش يف عوقولا نم نوثدحملا ملسي مل اك .مهبتك يف -اًريثك

 .*""هانمددق نأ قبس امل يمرجلا ىلإ ىزعي يذلا ربخلا ةحص ىف اًءيثك كشن اننإف نحن

 سيلو .حيحص يمرخلا نع يور ام نأ -ملعأ هللاو -يل ودبي يذلاو

 هنأ كلذ ىلإ هعفد يذلا لعلو -هللا همحر -روتكدلا انذاتسأ ىري امك ةروطسأ

 .اهدعبامو و١ ص ."ةغللا يف تالاقمو ثوحب" هباتك ءارخؤماهئنمض )١(

 .#5 ص ءقباسلا(١)
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 امأو .همظان ركذي مل تيبب دهشتسا اذإ هيوبيس نإ" :هلوق يف يدادغبلا ىلع دمتعا

 ردع وبأ اهتيستي تعا 58 ةثداح ةبسنلاف ءاهيلئاق ىلإ هباتك يف ةبوسنملا تايبألا

 امأف نيب نوسمخو فلأ هيف اذإف هيوبيس باتك يف ترظن :يمرجلا لاق .يمرجلا
 ؛اهيلئاق ءمسأ فرعأ ملف نوسمخلا امأو ءاهتبثأف اهيلئاق ءامسأ تفرع دقف فلألا

 رعشلا ضعبو .رعاشلا ركذي نأ هرك هنأل ؛ءارعشلا ةيمست نم هيوبيس عنتما امنإو

 هباتك يفو .هب دهعلا مدق هنأل .هلئاق فرعي ال لوحنم هضعبو ءنيرعاشل ىوري

 .”"ههيلإ داهشتسالا بسنو هخويش ىلع دمتعاف ءنيرعاشل ىوري ام ءيش

 :رومأ ةثالث هنم مهفي ةياورلا كلتب صنلا اذهو

 .ةبسن الب اًلْفغ اهكرت لب ءاهيلئاق ىلإ هتايبأ نم ايش بسني مل هيوبيس نأ -أ
 .باتكلا يف اهتبثأف املأ فرعف «تايبألا كلت ىلع فقو يمرجلا نأ -ب

 .باتكلا يف ةبسنلا ةلوهجم ىهف «ةفورعم ريغ نيسمخ اهنم نأ -ج

 نإف «ةياورلا كلت يف اك باتكلا يف فلألا ةبسن تبثأ دق يمرجلا ناكاذاو

 ريغ ناضمر .د انذاتسأ دجو الف ءطقف اعضوم نوسمحخ هيف بوسنملا ريغ

 كلذ هاده ءاًمضوم نيعبرأو نينثاو ةثامثالث غلب لب .نيسمخلا زواجت دق بوسنملا
 .ةروطسأ وه لب ءحيحص ريغ يمرجلا نع يور ام نأ ىلإ

 )١(الخزانة ١/ الخ ١.
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 ةدئاف نم هيف ام ىلع -ناضمر .د هيلإ دنتسا يذلا يدادغبلا مالك نأ قحلاو

 ,(هالال4 :ت) يديبزلا دنع ريخآ لكشب يور دق ربخلا نأل ؛مزلم ريغ -ءانغو

 لاق ء(اها ١97 :ت) يدادغبلا نم مدقأ هر (ه'5171 :ت) ىومحلا توقايو

 امأف ءاّنيب نوسمحو فلأ هيف اذإف .هيوبيس باتك يف ترظن :يمرملا لاق" :يديبزلا

 .”"اهيلئاق فرعأ ملف نوسمخلا امأو ءاهيلئاق ءامسأ تفرعف فلألا

 نع دربملا نع -يخيراتلا كلملادبع نب دمحم :ينعي -ثدحو" :توقاي لاقو

 فرعُف اهنع تلأس نيب نوسمخو فلأ هيوبيس بانك يف :لاق ءيمرجلا نع ينزاملا

 00 ”"نوسحخ فرعت لو .فلأ
 امهيف سيلف تيب فلألل يمرجلا ةفرعم ديؤي ام امهيف ناك نإو «ناصنلا اذهو

 :نيعوت ىلع باتكلا يف دهاوشلا نإ لب .باتكلا يف اهيلئاق ءامسأ تبثأ هنأ ديفي ام

 بلص يف ةدراولا تارابعلا ضعب هيلع لدي امم هسفن هيوبيس هبسن ام اهنم - ١

 لاق" وأ ."قعصلا نب ورمع نب ديزي لاق" :وحن نم دهاوشلا داشنإ لبق هباتك

 هررق ام اذهو ."خامشلا لوق كلذ نم" وأ ,"قدزرفلا لاق" وأ "ريرج

 .لد ص «نييوغللاو نييوحنلا تاقبط )١(

 يف :يمرجلا لاقو" 753/7 يطويسلل ؛ةاعولا ةيغب يف ءاج دقو ءك155 7 ءابدألا مجعم (؟)

 هبتتي مل فيرحت اذهو "نيسمخ فرعي ملو ءاَملأ فرعف اهنع هتلأس ءاَتيِب نوسمخو فلأ هيوبيس باتك

 8١, /7 «ةاورلا هابنإ :رظني «!؟هلأسي فيكف هيوبيس كردي مل يمرحلاف «ةيغبلا ىقحم هيلإ

5 _ 



 هدشنأ تيبلاو" :لاق مث, .يدعجلا ةغبانلل اًيب دشنأ دقف «هسفن يدادغبلا

 فارتعا اذهف ."”هباتك ةمدخ هيلع هعبتو ءيباحصلا يدعجلا ةغبانلل هيوبيس

 هلوق لمحي مث نمو ؛باتكلا يف هدهاوش ضعب بسن دق هيوبيس نأب هنم
 .عيمجلا ال رثكألا ىلع "همظان ركذي مل تيبب دهشتسا اذإ هيوبيس نإ" :قباسلا

 دح ىلع باتكلا ةمدخ) باتكلا اوور نيدذلا ءاملعلا هبسن ام هدهاوش نمو -؟

 .درملاو «نزاملاو ؛هيوبيس ذيملت «شفخألا نسحلا يبأك (يدادغبلا ريبعت
 :هيوبيس اهبسن ىتلا دهاوشلا عم اهوبسن يتلا دهاوشلا تلخادتف ؛جاجزلاو
 .اهنيب زييمتلا ريسعلا نم حبصأو

 ابر لب «باتكلا يف اهتبثأ يمرجلا نأ ىلع لدي ام كانه سيلف تيب فلألا امأ

 لوح ىرخألا هبتك يف اهضعب عدوأو ؛باتكلل هتخسن يف اهضعب تبنأ نوكي
 باتك خرف :يأ "خرفلا" ىمسي اياتك يم رجال نأ "© 5 تركذ دقف «؛باتكلا

 دهاوشلا حارش ضعب راشأ دقو "هيوبيس بيرغ" ىمسي رخآ باتكو .هيوبيس
 ىلع تيب ردص هيف بكر ام تيبلا اذهو" :لاق مث اَنيِب ينيعلا ركذ دقف «كلذ ىلإ

 .©"خرفلا باتك قف يمرجلاو عي وميس اذكه هدروأ دقو .رخآ زجع

 ا ,ةنازخلا 2320(

 4/7 قاعولا ةيغبو 48” ا قاورلا هابنإ :رظني (5)

 .148/؟ ؛ةيؤحنلا دصاقملا (؟)

 موا



 عم تدقفو ؛هتخسن شماوه يف لعفلاب فلألا تبثأ دق يمرجلا نوكي نأ وأ

 .يبرعلا ثارتلا راثآ نم دقف ام

 ةلوهجملا نيسمخلا تايبألا نع يمرتلا نع يور ام نيب عمجللا نكمي اذهبو

 .ملعأ هللاو .نيثدحملا نم نيققحملا دنع كلذ ىلع هتبسن تداز امو ,باتكلا يف

 د ه6 د

 تاياورلا ددعتو دهاوشلا :اًيناث

 ةعيبطو قفتي اًجالع اهجلاعو اهشقانو ةلأسملا هذه يوحنلا ركفلا ضرعت

 .تاقثلا ةاورلاو ءبرعلا نع تدرو يتلا تاياورلا لك ةاحنلا لبقف ءةغللا

 -مهدنع -وه لب ؛هتيجح طقسي ال دحاولا تيبلا يف ةياورلا ددعت :نأب اوحرصو

 .هل قيس يذلا نطوملا يف هب داهشتسالل حلاص :امهدحأ «نيرعش مكح يف

 ظ .كلذل حلاص ريغ :رخآلاو

 :بابلا اذه يف مهطباوض نم ناك مث نمو

 ."جيحص الك نأل ؛ةياورب ةياور درت ال *

 .”ىرخأ ةياور كدنع تتبث نإو ءاهدر زجي مل ,ةقث نع تتبث ول ةياورلا *

 .”ةياورلا ىلع اب نعطي ال ةياورلا *#

 .816 ص :؛فورخ نبال .ءلمحلا حرش )١(

 . ٠١8/1 ؛يضرلل «ةيفاكلا مرش (؟)

 . 7 ءعمجلا ()
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 رخآ هجو ىلع هتياور يف حدقن ال .هجو ىلع تيب ةياورف «عفادتن ال تاياورلا *#

 .”لقانلاو لئاقلا ةحاصفل ؛اههجو ىلع يرجت ةدحاو لك لب ؛هدرت الو

 مالك نم هققش دقو ”ينج نبا ناسل ىلع "ةياورب ةياور" حلطصم رهظ اى
 ينج نبا ىري «هلماع ىلع زيمملا مسالا ميدقت يفف .”يسرافلا يلع يبأ هخيش

 اًقرع الو .تأقفت اًحش :زيجي الف ءافرضتم العف هل بصانلا ناك نإو ءهحبق

 :لاق مث «تببصت

 :لبخملا لوق نم ءسابعلا وبأ هنع هالتو ,نامثع وبأ هدشنأ ام امأف"

 "بيطت قارفلاب اًسفن ناك امو اهبيبح قارفلاب ليل رجبأ

 :اًضيأ -قاحسإ يبأو ءرصن نب ليعاسإو يجاجزلا ةياورب ةياور هلباقتفا

 )١( ؛حارشنالا رشن ضيف 48٠١ 3710/05435:015.,

 .547١584.1؟/؟ روفصع نبال لمدللا حرشو 0/5 «بارعالا ةعانص رس :رظني ()

 ظ 007 757 لص ؛تايدادغبلاو ءثلال-77 7/7 ةجحلا :رظني ()

 يللا ل :نادمه ىشعأ ىلإ بسني ايك ءيدعسلا لبخملا :ىلإ بسنيو «ليوطلا نم تيبلا (5)

 .صئاصنملاو .784 ١/ .جارسلا نبال ءلوصألاو اال /" ءدربملل بضتقملا :يف وهو ؛حولملا

 .يناجرحلا فيرشلل ءلصفملا تايبأ حرشو 5١/١. :؛يرجشلا نبال يلامألاو 685

 :ىوري هنأ :ا/ -7” 7/4 «عماوللا رردلا يف ءاجو 7١-5١5, ص

 (بيطت قارفلاب يسفن كن ملو اهبيبح قارفلاب ىملس نذؤتآ )

 .ةيف دهاش الف ءاده لعو
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 * بيطت قارفلاب ىسفن ناك امو *

 .”"مكاح ٌدعب سايقلاو «ةياورب ةياورف

 ال تاقثلا نع دري ام نأ - ينج نبا مالك نم رهظي امك -حلطصملا اذه ىنعمو

 هل تسمتلا وأ ءاًعامس ظفح .سايق هل درطي مل نإف ءهيلإ رظني لب هدر ىلإ ليبس

 .هسايق دارطا ىلع نهربتل ؛رئاظن

 -ةرورضلاب -ينعي الو ءاهتحص ينعي ةقثلا ةياور ل؛وبق نأ :ةصالخلاو

 .ةحوجرم ةحيحصلا تاياورلا ىدحإ نوكت دقف ءاهريغ ىلع اهحيجرت

 مهدعاوق اونب اهنإ ةاحنلاو ,مومذملاو فيعضلا اهيفو «ةئيابتم برعلا تاغلف

 امك مهسيياقم دارطا ةاحنلا ظفحي كلذبو :برعلا مالك نم روهشملا ىلع
 تفلتخا اذإ" :مهطباض اذه يف مهمكحي .مهراعشأ تاياور ددعت نومرتحي

 هابشألا ةقفاومو سايقلا طبضلا دضعو طبضأ نيقيرفلا دحأ ناكو ةياورلا

 ."”"حجرأو ىلوأ -دعاوقلا ءانب يف :يأ -نيفصولا نيذه عمج اهب ذخألا ناك
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 وبأ) هباتك يف «ةياورلل درملا تارييغت نم جذان «ةميضع قلاخلادبع دمحم ةمالعلا ركذ دقو )١(

 .اهدعي امو 7١ ص (ةيبرعلا مولع يف هرثأو دربملا سابعلا

 5١1/١. ؛يلع يبأل ءةجمحلا (1)

 م0



 لاوقأ نم ناك ام الإ ءيوحنلا سردلا يف هانيأر امم معألا بلاغلا اذه ناك

 ةعضب ةياور يف نعطلا ىلإ ةدعاقلا دارطا ىلع صرحلا مهعفد ءاملعلا ضعب
 الو ةحيحص ريغ ةياور اهنأ معزب تاقثلا نم مهريغ دنع ةتباث رعشلا نم دهاوش

 تاناورلا ريك :ب رهتشا يذلا (ه180 :ت) دربملا ؛ءالؤه سأر ىلع ناكو

 انينعي تاياورلا رييغتب هراهتشاو" :هنع ليق ىتح '”اهاوس ايف نعطلاو «ةيرعشلا

 نأ دعب ”(هالا/له :ت) يرصبلا ةزمح نب ىلع هلاق "هيلع ججحلا سامتلا نع

 .”رعشلا ةرورض اهترصق «ةدودمن ءامسأ عضاوم اهيف دربملا ريغ تايبأ ةثالث ركذ

  :سيقلا ئرما تيبل "هيوبيس ةياور يف نعط اك

 ”"ِلغاَو الو هللا َنِم اَتإ ١١ 0١١ بقُحتْسُم ريغ برا َمَويْلاَ

 )١( ص (ةاورلا طيلاغأ ىلع تاهيبنتلا) ةباتك يف 11١.

 7١7/١-/711. لماكلا :رظني (7)

 .7 5/2 :باتكلا (5”)

 للا / ” ءال5 / ١ صئاصخخلاو .177 فناويد ق3 سيقلا قرشال عيرسلا نع تيبلا (8)

 ةيشاحو 28 ١/ .حيرصتلا «5848 / ١ ءشيعي نبال لصفملا حرشو ١ / 2.١18 «بستحملاو

 تارخلا قاي ىلا "نغار "و ويبكلا " بقحتسملا" وع 25 / ١ ؛داعس تناب ىلع يدادغبلا

 مويلاف هدربملل لماكلا خسن يف عقوو" هيفو 079 / 4 «ةنازخلا :رظني ههيلإ ىعدي نأ ريغ نم
 . "اذه ىلع هيف دهاش الف ؛ءبقحتسم ريغ ىقسأ
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 .”"ثرشاف مويلاف" وأ "قا مويلاف" هيف ةياورلا العاج

 ىلع وه امنإف ءباتكلا ىلع -انه -سابعلا ىبأ ضارتعا امأو" :ينج نبا لاق

 الو .هعمس اهك هاكح -هيوبيس :ىنعي -هنأل ؛باتكلا بحاص ىلع ال «برعلا

 ام عمست ملو ءبرعلا ىلع تبذك هيوبيسل لاق هنأكف .هريغ نزولا يف نكمي
 لوقلا ةفلك تطقس دقف فرسلا نم'دخلا اذه زئألا غلب اذإو ءمهنع هتيكح

 مكحت'" :هسفن ينج نبا لوق دح ىلع -ةبيعملا ةياورلا در يف همالك نأل ؛"”""هعم

 .05"ةفضنلا نم ةدرجم ق قهشلاب عامسلا ىلع

 )١( لماكلا ١/  .,544؟اص :تاهيبتلاو 1١

 5 الا يبس

 ام /5 ء«ضصئاصخلا هيف

 ةمدقم يف دربملا ىلع درلا يف دالو نبا لوق كلذكو انه -ينج نبا مالك نأ يل ودبي يذلاو (4)

 اذإ اهثطخي نأ زاجتساف اعرف برعلا مالكو ءالصأ وحنلا يف همالك لعج لجر اذهف” راصتتالا

 ىلع هضارتعا نكي ملف ؛دربملا ىلع مكحلا يف ةدش هذه نإ :لوقأ "هلصأ فلاخي عرفب تقطن

 مالك هيلع ساقي الصأ همالك لعج وأ :ةفلاخملا وأ ضارتعالا ةوهش ليبق نم ةياورلا وأ عامسلا

 اهطبنتسي ناك يتلا ةذاحلا هسيياقم ةجيتن -هفلاخن انك نإو ؛يبأر يف -كلذ ناك نكلو !!برغلا

 ساسأ ىلع ةياور ضفر سيلو «سيياقملا كلت شدخي دق ءيش يأ نم رفني هلعج ام .ةغللا نم

 ضعب عضو ىتح موجه ا اذه ىلإ ةجاح يف ةفلتخم وداصم يف هتياور تفلتخا ءرعشلا نم تيب

 :ءاجيفلا وبأ نيساي .د (اًجذومن دربملا .دهاشلا عيوطت يف ةيوخنلا ةدعاقلا رثأ) يف اًياتك نيثحابلا

 ءارس ةدعاقلا فلاخت يتلا دهاوشلا نم ةلمج عيوطت ىلع موقي حهنمب دربملا زيمت" :"ص هيف لاق

 سل
 ادا
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 زمغ ىلإ -اًيدق -يوحنلا ركفلا يف نيثحابلا ضعبب دقتلا اذه ادح دقو

 دمحأ وبأ ركذ ام وحن 'ىللع رعشلا تاياور يف رييغتلا اذهب مهماهتاو ةاحنلا

 "فيرحتلاو فيحصتلا هيف عقي ام حرش" هباتك يف (ه787 :ت) يركسعلا

 يور «هودارأ امل اقفاوم هوورو ءرعشلا نم نويوحنلا هيف طلغ" امع ثدحت امدنع

 لوق «ضوفخملا ىلع بوصنملا مسالا قسن يف جتحا امدنع هيوبيس نع

 :(رفاولا نم)رعأشلا

 اديدحلا الو لابجلاب انسلف حجسأف رشب اننإ ىواعم

 :اهوأو اهلك ةضوفخم يهو .ةروهشم ةديصقلا هذه نأل ؛رعاشلا يلع طلغو

 ديدحلا الو لايجلاب ائسلف حجسأف رشب اننإ ىواعم

 ديصح- نم وأ مئاق نم لهف اهومتدرحف انضرأ متلكأ

 ديزي وبأو اهسوسي ديزي اعايض تكله ةمأ انهاهف

 :(ليوطلا نم)رعاشلا لوق .ةاورلا مهفلاخو .هولبق امو

 كلذ نم ملسي ملو ءلحتلاو مضولاب هيوار مهتي دقو ,دهاشلا دري دقف ءاهريغ مأ ةيوحن تناكأ

 نم دهاشلا كلذ جرخيق «ةملك طقسي وأ ةكرح ريغي ,ةرومغم ةياور ىلإ دمعي دقو ؛هيوبيس ىتح

 اذإ ةصاخو ءاهأطخف اهريغ هدنع تبث ةياور ىوس رمألا نكي ملف ؛"هاري اك ذوذشلا رثأ

 تدمتعاو .ءكضرغ ذوذشلاو رداونلا تلعج اذإ" :لئاقلا وهف «درطملا عئاشلا نع تجرخ

 ١828/١. .لماكلا "كتالز ترثك كسيياقم يف اهيلع
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 حئاوطلا حيطت امت طبتخمو ةموصخل عراض ديزي كبيل

 . ...كيزي ِكِبَيِل :هريغو .يعمصأل او .دلاخ هاور دقو

 :(رفاولا نم) ريرحل هيوبيس دشنأو

 امامر مكلابح تحضأ الأ

 نم اذهو ءءادنلا يف هارجأ امك -رطضا ال -ءادنلا ريغ يف (ةمامأ :ينعي) هارجأق |

 داع ف 35-5 دمحم سابعلا وبأ تيبلا اذه اندشنأو .تارورضلا حبقأ

 ظ 1 +اانإنإ اي ةلوهمك ةيعانو# 00

 يف عقو ىنم هارجم فيك كوفرعيل ؛نويوحنلا هعنصي ءيش اذهو .ةرورض ربغ ىلع
 ظ ارسلان رابح ب سراب يسب دلاو 5

 نالثم هللا دنع رشلاب رشلاو ظ ظ

 اننامأ ةبيساق قاتم. تحضوأو

 اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم

 ينزاملا نع سابعلا وبأ انريخأو .رطضا امل ءافلا فذحف ءاهركشي هللاف :دارأ

 :مهدشنأ هنأ .يعمصألا نع

 5 هركشي نمح لاف ربخلا لعفي نم

 سيل رئاظن اذهو .اهوعنص نييوحنلا نأ ركذف «ىلوألا ةياورلا نع هتلأسف :لاق
 عنز

 اهحرش عضوم اذه

 )١( «فيرحتلاو فيحصتلا هيف عقيام حرش 1١3-701.



 نييوحنلا رييغت" :هباتك عضوف «لاوقألا هذه "نيثحابلا ضعب فقلت دقو

 120111111 0ي0يا00يا
 يف درو ام فلاخت تاياورب مهبتك يف ةاحنلا اهاور يتلا تايبألا هيف عمج

 ىلآ" مث نمو ءوحنلا ملع يف دهاشلا هلزنم ىلإ كلذ اًعجرم اهباحصأ نيواود

 الب مهمالك نأ اوأر مهغأكو .دهاش ةدعاق لكل نوكي نأ مهسفنأ ىلع ةاحنلا

 .مهنم دحأ اهلبقي نل ليلد الب مهاوعد نأو ؛مهيلع سانلا هدريس .داهشتسا

 فدرأ مث .”"ةياورلا اولدبو «تيبلا اوريغو ءاّريثك مهسفنأ اوقهرأو اودهتجاف

 اًمابتاو ءلئاق الب الوقت : هيف نأل ؛ريطخ دج لمع دهاوشلا رييغتو" :هلوقب كلذ

 نم باقع اًئيبم -لجو زع -انبر اهيلإ راشأ ةريبك ةميرج وهو .نمأ ىلع اًينجتو

 ّمُث *«نيِمَيْلاب ُهْنِم انْذَحَأَل *ٍليواَكَأْلا ضْعَباَنيَلَع َلوَقت ْوَلَو" :لوقي «كلذ لعفي

 .مهيلع ليقل بابلا اوحتف دق كلذ مهلعفب نويوحنلاو ""نِتَا هم اَننَطََ
 .“”تاهج ةدع نم مهزمغو

 تف ني

 امهتم (اهدعب امو 3١ ص ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا) :هباتك يف ديع دمحم .د هبتك ام رظني )١(

 .اهيف قحلا هجو ةفرعم عم اذصق «تاياورلا فيرحتب ةاحنلا

 .رخاآف دمحم ىلع .د وهو (؟)

 .؟”ص ؛دهاوشلل نييوحنلا رييغت (1)

 , .48-115 -44 :تايألا ,ةقاحلا :ةروس (؟)

 .4 ؟ةص :دهاوشلل نييوحنلا ربيغت (0)

 ب م « دع



 ناويد يف ةتبثملا ةياورلا ةفلاخم وحنلا بتك يف دهاشلا ةياور دورو نأ قحلاو

 اوفقوأ نيذلا ةاحنلا ىلع مكحلل اًليلد ذختي نأ نكمي ال رعشلا عيماجمو رعاشلا

 ىلع اًضرح تاياورلا كلت رييغتب ةغللا ةمدخ يف مهتاقوأ اوضقو مهراعأ

 لب ءكلذ ىلع حضاولا ليلدلا كلمن ال نحنو «ةقفلم ةدعاق تابثإل وأ ةفلاخملا

 .ةأحنلا ماهتا يف هاهتالا اذه تفابعو مكحلا اذه ةقد مدع كردي لمأتملا نإ

 دهاوشلا ضعب يف تاياورلا ددعت -هتأشن ذنم -يوحنلا سردلا فرع دقن

 .اهيف دهاش ال ىرخأو :دهاشلا عضوم اهتايط يف لمحت تيبل ةياوز نيب ةيرعشلا

 :ىلإ كلذ ةيوحنلا دهاوشلا حارش عجرأ دقو

 ةيجسلا ىضتقم ىلع ملكتي لكو :لقنلا يف ةهفاشملا ىلع ةاورلاو بارعألا دارتعا -أ

 دالو نبا لوقي .رخآ ىلإ وار نم دحاولا تيبلا ةياور فلتخستف ءاهيلع روطفلا

 قفاوي ام اهبهاذم ىلع هيورتو ءاهتغل ىلع تيبلا ريغت دق ةاورلا نإ" :(ه777 :ت)

 نأ ىرت الأ دحاولا تيبلا يف تاياورلا ترثك كلذلو ؛اهفلاخي وأ رعاشلا ةغل

 هتريغ ام بسح يلع كلذ امنإو !؟ىتش هوجول دحاو تيبب دهشتسي دق هيوبيس

 ةغل نأل ؛اهنم اًضغالو راعشألا كلت يف اًحدق بجوي مل كلذ نأ ىلع اهتغلب ةاورلا

 ام اذهو .””'نيحيصف اناك اذإ دهاش رعاشلا لوق نأ امك دهاش برعلا نع يوارلا

 فلاخت رعشلا نم تيب يف ةياورل هضرعت دنع (ه785 :تا) يفاريسلا نبا هررق

 . 177 ص رظنيو 2 ةلصسص قف ويل راهمت ال40



 يغبني ال عقوملا اذ لثم يف عقاو اذإ داشنإلا فالتخا نأ ملعاو" :لاقف «هيوبيس ةياور

 هعمسو .داشنإلا ىف فلتخت ةياورلا امنإو .هيوبيس بارطضا ىلإ دحأ هبسني نأ

 هيوريو .هعمس ام ىلع هدشنيف ,ةجح اهيف يتلا تاياورلا ضعب ىلع دّشنُي هيوبيس

 هاوفأ نم هوذخأ اهنإ نوفلتخملا ةاورلاو .هيف ةجح ال .رخآ هجو ىلع رخآ وار

 دهاوشلاو مهتهج نم عقاو داشنإلا يف رييغتلاف ءراعشألا نم نوظفحي نيذلا برعلا

 .دجو نود هجو ىلع هدشنأو ءرعشلا ريغ يذلا يبرعلا نأل ؛ةحيحص ةياور لك يف

 اًريثكو ءريهز ةيوار ةثيطحلا نأ ىرتالأ هب جتحي ناكل هل رعشلا ناك ولو ؛ةجح هلوق

 .”!؟ةجح امهالك .هنع يورملاو يوارلاو «ليمج ةيوار

 ءاهنم مهدهاوش اوجرختسي ىتح ةاحئلا يديأ يف ةلماك نكت مل ءارعشلا نيواود نأ -ب

 «عامسلا ىلع -سيسأتلا ةلحرم ين - مهمامتها لج ناك لب «مهتدعاقو قفتي اهب اهوريغيو

 ناويد يف درو ام فلاخت ةياورب هيوبيس هركذ تببل ضرعت !نيح يفاريسلا نبا هلكأ ام اذهو

 نيواودلا نم دهاوشلا هذه لقني مل هنأل ؛هيوبيس ةجحل دسفمب اذه سيلو" :لاقف «هبحاص
 ؛لاع لجر اذه لثم لعفي نأ زوجي سيلو .ضعب رعش دشني مهضعب برعلاو ءاهعمس انإ
 نوكي نأ زوجي نم عمس اذإف هفحصلا نم ذخأي ملو ةجح هلوق نم يقل دق هيوبيس نآل

 .””هكرت كلذلالهأ هري مل نإو هنع لقن همالك يف ةجح هدنع

 )١( «يئاريسلا نبال .هيوبيس ثايبأ حرش 7/ 175.

 1 «قباسلا يح
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 يدؤي دقو «ءارعشلا نيب لوادتم فورعم رمأ وهو .ضعب نم مهضعب ءارعشلا ذخأ + ج

 عم اًيورم تيب دورو نإف ؛مث نمو رخآ رعاشل ةديصقب رعاشلا تايبأ طالتخا ىلإ اذه

 ؛هل مهرييغت ىلع لدي ال .ةاحنلا هب دهشتسا يذلا هجولا فلاخي هجو ىلع هل رئاظن

 :يدادغبلا لاق .هب اودهشتسا يذلا هجولا ىلع ىرخأ رئاظن عم اًيورم هوأر دق مهأل

 مالك نم مهضعب ريعتسي دق ءارعشلا نأل ؛اًعم نيرعش نم تيب نوكي نأ ركني سيلو"

 :(ليوطلا نم) قدزرفلا لوقك .هريغي ملو هنيعب تيبلا ذخأ امبرو ءضعب

 ادم و سانلا لإ اناموأ نتف او انقلخ قوس اناس ام نيانلا ىزت

 .قدزرفلا هلحتنا .هللادبع نب ليمحل تيبلا اذه نإف

 .تيب ةئأام ىلع ديزي ام باتكلا تايبأ حرش يف اذه ريظن 5-5 دروأو

 :(ليوطلا نم) يركشيلا باهش نب سنخألا لوق ءهيف نحن ام لثمو

 تراضنف انئادعأ ىلإ اناطخ ' اهلصو ناك انفايسأ ترّصق اذإ

 .””يفاوقلا ةرورجم ةديصق يف هلعجو ءميطخلا نب سيق هذخأو «يفاوقلا ةعوفرم ةديصقلاو

 ظ :يدسألا ةبيقع تيبف ؛هيلعو

 اديدحلا الو لابجلاب انسلف خحخجسأت ٌرشب اننإ ىواعُم

 "هلبق يدم لعل برك يدرج باب يف هيوبيس هب دهشتسا يذلا

 ."|ديدحلا الو لابجلا انسل :لاق هنأكف

 )١( فئارخلا :77 7107-7317

 ) )1باتكلا ”رظتي 1 .
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 .اهلك ةضوفخم ةديصقلا نأل ؛رعاشلا ىلع طلغ هنأب ,”يركسعلا هيف همهتاو

 اًدر -هيف «يفاريسلا نبا لاق .يدادغبلا هركذ ام ليبق نم تيبلا اذه نأ قحلاف

 -هيوبيس هركذ (ى -اًبصن ىوري تيبلا اذه نأ ملعي ملو" :هلاثمأو .يركسعلا ىلع

 .يبصخلاب هاور نمف .ةرورجم تايبأ عم اًرج ىوريو .ةبيوصنم تايبأ هعمو

 .هعم ىور

 اديعبلا ضرغلا اهب اومرت الو . مكيلإ برح ينب اهوميقأ
 0 :هعم ىور ءرجلاب هاور نمو

 ديصح نم وأ مئاق نم لهف ظ اهومتدرجف انضرأ متلكأ

 بارعإلا نم هجو ىلع ىوري تايبألا ضعب نأ كلذو ؛اذه لثم هيوبيس باتك يف عقو دقو

 الف" :لاق مث .نيرخآ نيلاثم كلذ دعب يناريسلا نبا ركذو "رخآ هجو ىلع ىوريو ههريغ عم
 امن ءيش عقو نإو داشنإلا يف طلغ هيوبيس نأ ىلإ ليصحتو ملع هل ناسنإ بهذي نأ يغبني

 ىلع هلوقب دهشتسي نمت هداشنإ عمس كلذ امنإف ءركذ ام فالخ ىلع نيواودلا يف هب دهشتسا

 ."”نيهجو ىلع ىوري رعش ةلزنمب راصف ,ةجح هلوق هاور يذلا نأل ؛عمسام دشنأف فجو

 )١( .بصتنلاب تيبلإ اذهل هتياور هيويس ىلع درملا در دقو" :77 /7 ةنازخلا يف يدادغبلا لاق 55

 تيبلا اذه دربملا ركذ دقف ,يدادغبلا نم مهو اذهو "فيحصتلا بحاص «يركسعلا مهنم ةعامج

 ةيآ نوقفانملا :ةروس "نيحلاصلا نم نكأو قدصأف" ةءارقل هب رظنو ءبصنلا ةياورب ٠١. لمحلا يف

 ."ا/1117/4و 741 /5و ال1 /و 7758/75 «بضنقملا يف ثارم عبرأ ؛عضوملا ىلع

 ار ؛هيوبيس تايبأ حرش (؟)

 سة * عب



 طقست ةاحنلا هدووأ امع ةفلتخم تاياور اهيف تدرو يتلا تايبألل عبتتملا نأ -د

 اهب دهشتسا يتلا لئاجلل نق ةةيجرلا نك لاب غاب ءايدعمالا عض وم

 ءرعشلا نم امإ -اًبلاغ -اهسفن ةلأسملا يف ىرخأ دهاوش كانه نإ لب ءاهيلع

 :تيب الثمف .برعلا رثن نم امإو .ميركلا نآرقلا نم امإو

 # اديدحلا الو لاسملاب انسلف *

 ىلع مسالا فطع زاوج نم هيوبيس هيلع هانب ام طقست ال (ٍديدحلا الو) هيف رجلا ةياور
 نم ىرخأ دهاوش ةثالث هسفن تيبلا عم دروأ هنأل ؛هلبق يذلا بنما لال يسرا

 كلذك ولا وكما بنرعلا مالك ىلإ ةفاضإلاب اهسفن ةرهاظلا نع ثيدحلا دنع رعشلا

 لاق نيرشلا نك ريكل هدر فاندكولا !ةب/ ترسل ران دقن '"ةيرو تلقا :تيب

 ."”عراض هيلع عفر ام لثم ىلع ءاكرشلا عفر" :لاق «*” مكر ْمَِلوأ

 باتك يف رعشلا دهاوش هباتك يف ةعمج دلاخ .د هبتك ام رظنيو اهدعب امو .54/1 .باتكلا :رظني )١(

 .77/8 صو 7١4 اص ةلأسملا هذه لوح ءهيويس

 نمر لادبع يأل 411/9 /8 :نوضملا ردلا ف تبن ةذاش ةءارق يهو ء1719/ :ةيآ .عاعنألا :ةروس (؟)

 ؛هيولاخ نبا اهبسنو .رماع نبا بحاص ءدنجلا يفاق كلام ادبعو ءيرصبلا نسحلاو ؛يملسلا

 .5 ١ ص «نآرقلا ذاوش يف رصتخم :رظني .بلاط يبأ نبا يلعل

 ىيسرافلا ىلع وبأ هل رظن !ىك 5/8١. /” ءبضتتملا يف دربملا لعف كلذكو 784٠/1١ .باتكلا (5)

 .رونلا ةروس "لاجر لاصألاو ودغلاب اهيف هل حّبسُي" رماع نباو ركب يبأ ةياور يف مصاع ةءارقب

 «شيعي نبال هحرشو لصفملاو 735 /5 ءةجحلا :رظني «لاجر هل حبسي ىأ لاب كا
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 ...تانسحلا لعفي نم :تيب فو

 ""يدسألا تيب هعم دهشتسا ةرورض باوجلا نم ءافلا فذح ىلع هيوبيس هدروأ يذلا

 مف ملا كدي نت لمُت ينب 0 اهتِه رْثَلا اوعكت ال لمت يب
 نييوحنلا رييغت" بحاص اهدروأ يتلا ٍدهاش ىتتملا عبتتأ نأ يل ادب دقو

 نم هرئاظن هلو الإ -معألا بلاغلا يف -اهنم تيب نم ام تدجوف "يهاوشلل

 يف اونوكي مل ةاحنلا نأ دكؤي ام .اهيلع هب دهشتسملا ةيضقلا يف رثنلا وأ رعشلا

 ودعي ال رمألا نأو .مهدعاوق ىلع اوللدي ىتح تايبألا كلت فييزت ىلإ ةجاح

 ملعأ هللاو .اهركذ مدقت «ىرخأ لماوع هيلإ ىدأ «تاياور فالتخا

 دخلا 4

 عضولا ةيضقو دهاوشلا :اًنلا

 ىدل دقن نم يوحنلا ركفلا يف رعشلاب داهشتسالا جهنم ىلإ هجو ام زربأ نم
 ةاحنلا اهعنص ةعوضوم تايبأ ىلع هماكحتأ نم اًريثك ىنب هنأ نيثدحملا نم ةلج

 نيذلا ىلإو كيلإ ىَحوُي كلذك" :ريثك نبأ ةءارقب -اًضيأ -ةجحلا يف ىلع وبأ هل رظن امك فه ١

 .# ةيآ ءىروشلا "ميكحلا زيزعلا هللا كلبق نم

 .يط نم يح "لع ينب"و ءءاملا نم ظحلا :"فرقلا"و ءعنمي :"عكتي"و ؛ليوطلا نم تيبلا )١(

 .44458/4 ؛ىربكلا دهاوشلا حرشو 471/١( ؛يرمتنشلا ملعالل بهذلا نيع ليصحت :رظني
 "او «باثكلا هيف

 سه ه ؟



 .مهئارأ ديبأتلو ؛مهدعاوق لع أهم نال كسل ؛ةليخلا مهتيعأ كثيح عيسكلا

 وأ هخلعفشم ىعتلا دهاوش نما" :نجت انثإ كيفان رومصلالبغ نق.لوك
 ىو

 وحنلا دعاوق هساسأ ىلع تعضو كلذ عمو .اًعونصم 0

 صنت ىمادقلا انئاملع نع تاياور نم ءاج ام ضعبب كلذ ىلع نولدتسيو
 هوعرتخا :ىنعمب "وكلا نم جرخأ" دق ةاحنلا هب دهشتسي ام ضعب نأ ىلع

 باتك -هسفن باتكلا يف نأ ىلع ءاحصفلا برعلا نع اًدوخأم نوكي نأ نود

 .”!!عونصم هب دهشتبسي ام ضعب نأ ىلع صني ام -هيوبيس

 :(«ليوطلا نم) رعشلا نم نيتيبب هيوبيس دهشتسا دقف -

 امظعم رمألا ثدحم نم اوشخ ام اذإ هنورمآلاو ريخلا نولئاقلا مه

 لا ِ 2 5 5 مخ
 هقهاَوَُر نيفيعملا يديأو اعين هنورضتحم سانلاو قفتري ملو

 ص ةغللاب جاجتحالاو داهشتسالا :رظنيو 23759 ص يبررعلا وحنلاو تاوصألا يف تاءارقلا رثأ )١(

 ٠ . هده اهوناكلا ع اعد اوو مقا

 ٠١. ؟ ص ؛ءايلعلا سلجم يف يجاجزلا هنع هلقن .ينزاملا مالك نم (؟)

 ةعمج دلاخ .د ركذ دقو ءعضاوم ةثالث يف عونصملا رعشلا ىلع باتكلا يف صن ةلوادتملا ةخسنلا يف (5)

 (ءاعنص) ةطوطخم نع القن .5717 ص نيرخآ نيعضوم .”هيوبيس باتك يف رعشلا دهاوش" يف

 - ع ءاي/د



 .”"عونصم هنأ اومعزف ءرعشلا ين ءاج دقو '' :هلوقب ءامهردص دقو

 ْ :(براقتملا نم) رعاشلا لوقب دهشتسا اك -

 قدصي لقي امهم يأرلا وذو اوملعت ملأ لام نب دعسأ
 وهو «ةفرط ىلع عونصمو وهو «لاقو" :تيبلا اذه لبق .ءباتكلا يف ءاج دقو

 ."”نييدابعلا ضعبل

 :هلوقب هردصيف «تيبب دهشتسيو -

 :(رفاولا نم) نويوحنلا هعضو لاقيو .رخآلا لاقو"

 ”"ديرثلا هللا ةنامأ كاذف محلب همدأت زبخلا ام اذإ

 انأ ةيبرعلا رداصملا ضعب تركذ ىتلا باتكلا تايبأ ضعب ىلإ ةفاضإلاب اذه

 كلت زربأو اهيف كشلل ؛ابب جاجتحالا 56 الو ؛ةعوضوملا دهاوشلا نم

 :(لماكلا نم) رعاشلا لوق تايبألا

 رادقألا نم هّيجنُم سيل ام ٌّنمآو ٌريضُت ال اًرومأ ٌرِذَح
 ."اهدعب اهيف لمعت (رذح) هنمو -(العف) نأ ىلع هيوبيس هب دهشتسا يذلا

 .1 887/1 بباتكلا(0)

 .؟ 50 17 ؛سباتكلا (؟)

 .11 /” .باتكلا (7)

 ا الا (4)

 ب  *هرابس



 .دعب ءاملعلا نم ريثك هعبات مث ""ثدحم عوضوم تيبلا اذه" نأ دربملا ركذ دقف

 ؛ينزاملا نامثع بأ نع يور دقو .برعلا نع حصي ال تيب اذه" :ياريسلا لاق ىتح

 .”""اذه هل تلمعف ؛(رذح) يدعت يف دهاش نع هيوبيس ينلأس :لاق هنأ يقحاللا نع

 .صيحمتلاو ثحبلاب ردجأو فقوتلاب ىرحأو كشلاب ىلوأ ءيش ناك نإ :يبأر يفو

 مهملع لوصأل فييزتلاب لئاوألا انءاملع مهتت يتلا ةرثانتملا تاياورلاو رابخألا هذه وهف

 ال .حضاو ليلد ىلإ اهتابثإ يف جاتحيو مهب قيلت ال مهت يهو .مهدعاوق دارطا ىلع اًصرح

 دكؤت صوصن نم هيوبيس باتك يف ءاج امو .هنم ءيش نيدقانلا عم سيلو هيف سبل

 ىلإ فاضم هنأ «نيقيلا ىلإ برقي اًحيجرت حجرأ يننإف عونصم رعشب ةاحنلا داهشتسا

 !؟ هي دهشتسي مث .عونصم اَئيِب نأ ىلع هيوبيس صني فيك ذإ ؛هيلع محققم باتكلا

 ىلع باتكلا يف صن نيذللا نيقباسلا نيتيبلا ركذ دربملا نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 :امهو «:ناعونصم اهبنأ

 000 :......هنورمآلاو ريخلا نولئاقلا مه -

 0 .......هلورضتحم سانلاو قفتري ملو -

 .هتورمألا) يف (ءاملا» ريمضلا لاصتا 6 فيرس نع كيوتحما ككو

 ناكف «نيونتلل ةبقاعم نونلا ذإ :ةرورضلا يف ملاسلا ركذملا عمج نونب (هنورضتحمو

 )١( بضتقملا 2117/7

 ١. 59 /خ .بدألا ةنازخخو 45 مآ .رهزملا :رظنيو ١/ ٠*5 ءيفارعسلا «باتكلا مح رش 22(
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 ال اذهو" :هلوقب «دربملا كلذ ىلع قلعف «مسالاب ريمضلا لاصتا دنع اهفذح يغبني

 هسفنب موقي ال رمضملا نأل ؛رمضملا هب لصتي مل مسالا نون اذإ هنأل ؛مالكلا يف زوجي

 امهالكو «ةرورضلا ىلع نيلومحم نيتيب هيوبيس دروأ دقو ؛نيونتلل اًبقاعم عقي !نإف

 ."”ةرورضلا يف اذه لثم زيجب نيشتفملا نييوحنلا نم دحأ سيلو :عونصم
 .لاق ام لاق ال "عونصم هنأ اومعزف" :هلوق ءباتكلا لصأ يف دربملا ىأر ولف

 نم ةرابعلا نأ نظف ءساحنلا رفعج وبأ مهو دقو .هيلإ راشأ لقألا ىلع ناكل وأ

 لاق دق هنأل ؛طلغ هنم هيوبيس مزلي ال اذهو" :دربملا ىلع دري لاقف .باتكلا لصأ

 هنم همزلي فيكف ءزوجي ال عونصم هدنع وهف ءعونصم هنأ اومعزو :اًصن
 هيوبيس دنع تيبلا ناك ول هنأل ؛دودرم ساحنلا رفعج يبأ مالكف .”"!؟طلغ

 .هب دهشتسي نأ زاج امل اعونصم

 ضعب ةلاصأ يف كككشت «باتكلا يف تارابع نم ءاج ام عمج لمحي اذه ىلعو

 اذإو .هفلؤم مالك نم تسيلو ؛هيلع ةمحقم يهف ءاهيف ةعنصلا يعدتو ءتايبألا

 ظ :لوقأ اذه تبن

 نل كلذ نإف ةعودصم اهلك ابعأ ادضرتقا اذإو ءاَّدِج ةليلق دهاوشلا هذه نإ :الوأ

 يتلا دهاوشلا ددع نأل ؛هيوبيس مهسأر ىلعو ةاحنلا دهاوش يف انتقث نم ريغي

 )١( .لماكلا 2714/1١

 قنازخلا(؟) 5/ ١/79.
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 ىدعتت ال .هسفن باتكلا يف اهتعنص ىلع صن يتلا وأ .ةعونصم ابنأ نومعزي

 ةئام لك يف اًذحاو ىواسي ددعلا اذهو .رركملا انيغلأ اذإ ءاذهاش رشع دحأ

 نم ضغي الو ؛ءىشي هيوبيس باتك سمي ال ءادج ريغص مقر وهو .دهاش

 يروغللا سردلا دجن كلذ نم مغرلابو ."'هتناكم نم صقني وأ .هردق

 !!اهبلغيل ىتح اه جوريو اهيف خفني ثيدحلا

 عا د دج

 دنع اهتعنص تيثت ال يبرعلا وحنلا يف ةعنصلاب ةمهتملا دهاوشلا نم اًريثك نإ :اًينا

 ةعونصم اهنأ ينعي ال ؛ةاحنلا دحأ دنع عضولاب اهماهتاف :قيقدعلاو ىقحوتلا

 -نذإ -رمألا درمف «نيرخآ ةاقث ةاحن دنع اهدورول ؛اهب داهشتسالا حصي ال

 ذخأي ناك يتلا رداصملا فالتخا ىلإ هعجرم .مكحلاو يأرلا يف فالخ ىلإ
 :تيب الثمف .ءاملعلا اهيلإ مكتحي ناك يتلا جهانملا فالتخا ىلإو ةاورلا اهنع

 * نمآو ريضت ال اًرومأ رذح

 نم ءاملعلا نم اندجو .هيوبيسل هعضو يقحاللا ىيحي ابأ نأ ,دربملا معز يذلا

 نأ موق معز دقو" :يناريسلا نبا لاق «هريغو دربملا معز دريو ؛هيوبيس نع عفادي

 اذه هل لمعف ؛(لِعَف) لامعإ يف دهاش نع هلأس هيوبيس نأ ىكح يقحاللا ىيحي ابأ

 .ةنامألا ليلق هنأ ريخي نأب ىضرو .هسفن نع اذه لثم ىيحي وبأ ىكح اذإو .تيبلا
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 ىلع هب ضرتعيو .هلوق لبقي هلثم نكي مل .ناخف ةحيحصلا ةياورلا ىلع نمتؤأ هنأو

 ءيش نع هلأس هيوبيس نأب لمجتي نأ بحأ لجرلا اذهو .هيوبيس هتبثأ دق ام

 هذه تناك نمو .دبألا راع هيلع تبثيو لالا لطبي ام لعف هنأب هن نع ريخف

 .”"ءيش نع هيوبيس هلأسي نأ سوفنلا يف دعب هتروص

 هب رسفي اًمالك يبطرقلا ىسوم نب نوراه رصن يبأ نع يدادغبلا لقن دقو
 ىف فيعض اذهو" :لاقف «سانلا همهف ام فلاخي اًريسفت قباسلا يقحاللا مالك

 !؟لجي الو هتم عضي ام هسفت ىلإ يتحاللا بسنب نأ حلصي فيكو .ليوأتلا

 نع ذخأو .هلقعو هملعو هنيد يف دوهشملا وهو !؟هيوبيس ىلع اذه زوجي فيكو

 :هلوقب يقحاللا دارأ انإو .مهلقن ةحصو مهملع يف فالخ ال نيذلا تاقثلا

 .©"'هل هتيورف .""تييلا اذه هل تعضوف''

 رعشلا اذه نأ ينعي ال ةعنصلاو عضولا ىلع صنلا نم اًريثك نأ :اذه ىنعمو

 نأ ىلإ بهذي ملاعلا وأ ةياورلا اذه نأ :ينعي ام ةياغ امنإو ءاقح عوضومو لوحنم

 ."”حيحص هنأ ىلإ هريغ بهذي اهنيب ءلوحنم رعشلا اذه

 ؛ةعنصلاب ةمهتملا دهاوشلا ضعبب نودهشتسي ةاحنلا نم نيرخأتملا دجن اذلو

 نيذلا تاقثلا ءاملعلا ءاصقتسا يف مهتقثلو ءاهعضو مهدنع تبثي مل هنأل

 .71/7 /8 «بدألا ةنازخ (؟)

 .كلذ ليصفت هيفف ءال 47 ص ءدسألا نيدلا رصان .د لهاا رعشلا رداصم :رظني (")
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  همايتا ديفت تارابعب دهاشلا لييذت نم مهعنمت ال كلذب مهتفرعمو .ابم اودهشتسا

 ةياور يف ةنامألا ىلع ءاملعلا كئلوأ صرح ىلع لدي لييذتلا اذه لثمو .ةعنصلاب

 :زجارلا لوق نم .باتكلا يف ءاج ام وحن كلذو ءاوعمس ام

 ٌقزاوَح هل سيل لهنمو

 ٌقئاقن هّمج يدافضلو
 .”"ةرورض (عدافضلا) يف نيعلا نم ءايلا لادبإ ىلع هيوبيس هب دهشتسا دقف .

 3 رمحألا فلخل عونصم -تيبلا ينعي -وه :لاقيو" :يرمتنشلا ملعألا لاق

 .لوقلا اذهب ءاج نيأ نم ملعألا ركذي ملو .”شيعي نبا .لوقلا اذه يف هعباتو

 .هتعنص يف قثن نأ نكمي ال كلذلو ؛(لاقي) ضيرمتلا ةغيصب هدروأ نكلو

 ." عونصم هنأ اوعدي نأ نود نم هب اودهشتسا نيمدقألا ءالعلا ضعب نأ ةصاخ

 ه4 دج

 )١(الكتاب. 577

 51414/١. ءبهذلا نيع ليصحت (1)

 ظ ا «١ لصفملا حرش ()

 تايبأ حرشو ١١ 58ص «يفاريسلل ؛:ةرورضلا نم رعشلا لمتحي امو .5 47 / .1بضتقملا :رظني (4)

 ١0. 5ص ؛يسولآلل «رئارضلاو .40 /” ؛يفاريسلا نبال ءهيوبيس
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 ةديحولا تسيل اهنأ دجي عضولاو ةعنصلاب تمبتا يتلا دهاوشلا هذهل عبتنملا نإ :اثلا

 . .ىرخأ دهاوش نم اهدضعي ام اهعم لب هيلع اهب دهشتسا يذلا عضوملا يف

 :(لماكلا فلس .الثمف#

 ٍدمْنإلا فضَع ِنتَللاب تحسمَو 2 ةّيدجت ٍةماح شبر حاوتك
 يبأ نع ىدادغبلا لقن دقو «"”ةرورضلا ندع ونا ىلع هيوبيس هدروأ يذلا

 فافُح ىلإ بسني اَنيِب هيوبيس دشنأ دقو" :دهاشلا اذه نع هلوق ؛يرعملا ءالعلا

 عفاد دق يفاريسلا نبا نأ عمو ."" عفقملا نبا هعنص ءعونصم هنإ :لاقيو «ةبدن نب

 :اهنم .ىرخأ دهاوش هعم دروأ هيوبيس نإف «”هيف ةعنصلا معز درو ؛هيوبيس نع

 .مارحلا :ديري ."ىميحلا ٌقْرُو نم ًةكم اًنطاوق -

 شير يحاونب اههبشف «ةأرملا يتفش تيبلا يف فصو" :ملعألا لاق .؟//١ بائكلا :رظني )١(

 تناكو دمثإلاب تحسم اهنأكف ةرمسلا ىلإ برضت اهتاثل نأ دارأو ءامهتفاطلو امههتقر يف ةماهحلا

 محشلا ناخد وهو ءرؤتلاو دمثإلا اهيلع رمت مث «ةربإلاب اهتاثل ةأرملا زرغت «كلذ لعفت برعلا

 ."رغثلا ضايب نيبتيو هرمسيو .دتشيف .تاثللاب تبثي ىتح ؟قرحملا

 ,لا* ١/7 «بيبللا ينغم تايبأ حرش (؟)

 .717/9/ ١/ ص ؛هيوبيس تايبأ حرش (؟)

 "ىروأ" عمج "قرولا"و "ةكم اًملاوأ" :هيف هتياورو :4 ةثص ؛هناويد يف «جاجمعلل ءزجرلا نم ( ؛)

 8/١-4: «بهذلا نيع ليصحت :رظني .ةرضخلا ىلإ برضت «دامرلا نول ىلع ءيشلا يهو "ءاقرو"و

 .(ممح)و (فلأ)ةدام ؛ناسللاو :49/ا“ /7 ءصئاصخلاو «7383 /4 «ينيعلل .ىربكلا دهاوشلا حرشو
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 "اَحجيرّسلا طبخي ديألا يماوَد تالّمعَي يف يَصْنُمِب ترطف -

 .ىديألا :ديري

 «لضفاذ وام ناك نإ ينقسا كالو ٠ ةميطتسأ الو هينآب سلف -
 ظ .نكلو :ديري

 0 نمآو فاخت ال اًرومأ رذح :تيب ينو *#

 لوق وهو ”رخآ اًدهاش هعم دروأ .(لِف) لمع ىلع هيوبيس هب لدتسا يذلا
 :©يرماعلا ةعيبر نب ديبل

 .يدسسألا يعبر نب سّرضمل ليقو «١1ص ىفئاويد يف «ةيرثطلا نب ديزيل رخو ءرفاولا نم تيبلا ( ١

 "اميرسلا"و .ةيماد عمج ”ديألا يماود"و ؛ةيوقلا قونلا "ثدالمعيلا"و .فيسلا ”لصتملا"و
 54 -8خ/5 .«بهذلا نيع ليصحتو «5 :هيوبيس تايبأ حرش :رظني .ةعيرسلا ةفيقخلا هقانلا

 .9 4م/ص «ينغملا دهاوش حرشو

 :يهو .يشاجنلا ورمع نب سيقت تايبأ يف يور دقو ءليوطلا نم تيبلا ( ؟)

 ؟لخب الو كيلع نم الب يماوي خأ يف كل له بئنذ اي :هل تلقف

 .يلبق عبس هنأي ملال توعد امنإ دشرلل هللا كاده :لاقف

 .يتغملا دهاوش ا ١/ 1١. .بهذلا نيع ليصحتو 1485/١. ءهيوبيس تايبأ حرش :رظني

 .4 ١ 4ر/١٠1 قنا لو كاكا /( .يرجشلا نبال ءلامألاو ءال «ةذص
 ) )37الكتاب(١/ ١١7,

 نب ورمع ىلإ هتبسن نأ ىلع" :نوراه مالسلادبع خيشلا لاق ءرمحأ نب ورمع ىلإ بسن دقو «لماكلا نم ( ؟)
 لاق .* 5 ١/ هيوبيس تايبأ حرش :رظنيو "ةليوط ةديصق نم ١7 ثص .هناويد يف ديبلل وه امنإو ءأطخ ءرمحأ
 :نيتلمهملا ءاحللا حتفو نيسلا نوكسو ميلا ركب .”لحسملا" :(7147 -97153 /7 .ةنازخلا يف ) يدادغبلا
 انه هي دارأو ؛صضبقتلا لصألا يف وهو .جمنشلا نم نونلا نوكسو ةمجعملا حيتفب "حتشو" يح لا راوجلا
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 :يئاطلا ليخلا ديز لوق وهو ءرخآ اًدهاش هيوبيس نع هعافد يف ملعألا دروأ اك

 "ديدف اه ِنيَلَمْرِكلا شاّحج ' يضرع نوقزَم مهنأ يناثأ

 ءاهب دهشتسا يتلا عضاوملا نم تطقسأ ول ةيقابلا دهاوشلا رثكأ يف لاحلا كلذكو

 .اهلاحتنا وأ اهعضو ىلإ ةجاحلا يفني ام اهسفن ةيضقلا ىلع ىرخأ دهاوش انيدل تيقبل
 عا ا

 اوجتحاف ةمئألا ىلع اهوسدو اًراعشأ نودلوملا عضو دقو" :يطويسلا لوق امأو :اًعبار

 ام هيلع ستلا دقف ."”انيب نيسخخ اهنم هيوبيس باتك يف نأ ركُّذو .برعلل اهنأ انظ اهب
 نأ مهوتف ءاهولئاق فرعي ال نيب نيسمح باتكلا يف نأ نم يمرجلا نع يور
 :ةللا هجر :هتاطيللق عالهوا اا ريض ردا ةهاش وسن عقل يدلل نيسمللا

 تن نحب رت

 :ةلمهم اهلبق ميج هرخآو ميملا نوكسو نيسلا حتفب ."حجحمسلا"و .بنجلا :رسكلاب "ةداضعلا"و .مزالملا

 .حرجلا رثأ لادلاو نونلا حتفب ."بدنلا”و .رهظلا :ةلمهملا حتتفب ."ةارسلا"و .ضرألا ىلع ةليوطلا نانألا

 صضبقو اهمزال دق هتبالصو هتدشلو «هناثأل مزالم هنإ :لوقي حتفلاب ملك عمج .تاحارجلا :"مولكلا"و

 ."مولكو بدن اهنم هرهظب ناذللا ءاهضعو اهححر كلذ نع هزجحي ملو ؛هنيبو اهنيب يتلا ةيحانلا
 لبج يف ءام مسا "نيلمركلا"و ءشحج عمج "شاحج'و ,رفاولا نم تيبلاو 08/١ ءبهذلا نيع ليصحت (1)

 اذه شوحج ةلزنمب ؛يضرع يف نوضوخي نيذلا موقلا ءالؤه نإ :لوقي .تيوصتلاو حايصلا ”ديدفلا'"و «يط
 1 «عماوللا رردلاو ؛١ 9/4 «ةنازنملا :رظني .مهب أبعأ الف ؛هدنع توصت يذلا عضوملا

 . .8780-551 ص «حارشنالا رشن ضيف (1)

11 



 .ةاورلا ةقثو .ةلقنلا قدص) نع هصئاصخ ؛يف اّباب ينج نبا درفأ دقف .دعبو دك تع

 اونب مهتأو ءلقنلا يف لئاوألا ؤحنلاو' ةغللا ءابلغ :قذض هيف تبن (ةلمحلاو

 ام برعلا ليوقت وأ .لحنلا وأ: عضولا ةهنش نع ديعب نيتم ساسأ ىلع مهدعاوق
 ١ :هيف لاق .هتحص يف اًكوكشم هلك انثارت حبصأل كلذ الولو ءلقت ل

 .هيف فلسلا لاوحأ روصت نم الإ هتحص فرعي ال رمألا اذه نم عضوم اذه"

 ام ميركلا ملعلا اذه ين دقتعاو «مهءايعأب ةلالجلاو روفولا نم مهءارآو مهروصت

 ربلا الإ هعاضوأو هنيناوق ءادئباو ,هعارتخال قفوي مل هنأ ملعو .هل هداقتعا بجي

 ثيدح اذه نم انئبسحو هنأش ىلعأو هب هون اب ظيظحلا -هناحبس -هللا دنع

 الل اًرواجتم اًمضوو ءاّركتبم الع -ةقرو فلأ وهو -هبانكب بطح دقو .هيوبيس
 ال يذلا ذفلا ذاشلا الإ ةياور هب لصوت وأ «ةياكح هيلإ دنست اهلق ءىريو مسسي

 تاياكحلا ترثكل «هينعي ام قيرط هموزلو .هيلي نم ظفحت الولف .ردق الو هب لفح

 بابلج عردأو .هتمصع ىلإ مهنم ناسنإ لك دلخأ نكل هب اهيابسأ تطينو .هنع

 .هب هل فيرشلا ملعلا اذه نوص نم ديرأ ام هتنامأو هقدص نم هبتاج ىمحو هتقث

 نيرصملا ين هب نيلحتملاو نيدلبلا نم نأشلا اذه ءالع دجن انإف :تلق نإف

 اذه :كل ليق .اًضرأ الو ءامس كلذ يف هل كرتي الو ءاّضعب مهضعب نجيب ام اًريثك

 ىلإ تقبس اذإ هنأ ىرت الأ ؛ملاعلا اذه ةهازنو ءرمألا اذه مرك ىلع ليلد لوأ

 لعلو .اهناكمل هنم هللا ىلإ ئربو ءاهب بس «ةهبش هوحن تهجوت وأ ةنظ مهدحأ
 ءاهيف قدصلا بناج يمحم «ةياكح يف زمغ وأ :ةياور يف ةطقسب ىمري نم رثكأ
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 وأ هل تضرع ةهبش نانتعال امإ هيلع تذخأ نكل ؛اهتعبت نم هركذ دنع ءيرب

 نود فرطلا ضوضفم هازغم نع رصقم هبيعتمو هبلاث نأل امإو «هنع ذخأ نمل
 اذه نأ الولف .نيتقيرطلا اتلك ىلع ضرتعتو نيقيرفلل هبشلا ضرعت دقو .هادم

 اوباست امل «نيتمسلا ددج «نيفرطلا ميرك :هلظب نينيفنملاو ؛هلهأ سوفت يف ملعلا
 ىلع هبوث اووطيل .هيحاونو هجورف نيصحت يف باقلألاب اوزبانت الو .هيف ةنجه لاب

 لاحلا هب نبت ملو ءانعم دعب هنأك هللا همحر ىلع وبأ اذهو هيواطمو هرورغ لدعأ

 داريإل راهظتسالا مئاد هيكحي اميف فقوتلا ريثك هجرحتو .هينأتو هبوحت نم ناك ءانع

 ركي وبأ يل لاق :ىرخأو ءبسحأ اهيف ريرحجل تدشنأ :لوقي ةرات ناكف «هيوري ام

 نم ءزج اذه .اذك تعمس دق ينأ ىرأو ءاذك ينظ بلاغ يف :ىرخأو «نظأ اييف

 انسنأ انإو ءرمألا اذه يف لاقي ام ءرحب نم ةرطقو «ةحود نم نصغو ءةلمج

 . هيهاضي ام قيقحت ىلإ ؛هيف لاحلا انلكوو «هركذب

 ىلع -هللا همحر ينج نبا هركذ اب ةيضقلا اذه يف مالكلا متخأ نأ تببحأ دقو

 .ملعأو ىلعأ لااعت هللاو 5 سيفن مالك هنأل -هلوط

 كك 0

 .اهدعي امو 7٠١5 /7” ءصئاصتخلا )١(
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 "سايقلا"

 اهيف عقو نإو طبضلا ةياغ يف برعلا ةغل نإ"

 اهالتخا ىلإ يدؤي ال هنإف ليلق فالتخا

 نم هجول عجر فالخ عقو اذإ لب ءاهطالتخاو

 نوناق هلبقي حضاو بهذمو هيضتقي سايقلا

 ش ."هيضتريو مهمالك

 (85ا/ص .يبافلا بيطلا نبال حارشنالا رشن ضيف)

 . ةاحنلا دّعق دقو ؛ةعانصو ملع وحنلا نإ"

 ىهتنا يذلا مظعألا روهمجلا ىلع ءانب دعاوقلا

 ماظن وهف ءاّرثنو اًرعش برعلا مالك نم مهيلإ

 لوقي كلذلو ؛عئاشلاو رثكألا ىلع ينبم بتتسم

 نولدتسي اوناك نييوحنلا ةمثأ نإ :روفصع نبا

 "'ماظنلا ين دجوي اهب مالكلا يف زوجي ام ىلع
 (؟١ ص ؛«يحانطلا تالاقم)





 سايقلا'' ةقيقح

 :نيرمأل "ماكحألا"و "طباوضلا"و "دعاوقلا" عضو ةاحنلا ةياغ نأ :مدقت

 .يضرملا هجولا ىلع ينأرقلا صنلا ليلحت نم نكمتتا :امهوأ
 ال ىتح لوألا رمألا -اضيأ -اذه عجرمو .عايضلا نم يبرعلا ناسللا ظفح :امهيناثو

 .مهسفنأ ةيبرعلاب نيقطانلا نيبو ناسللا اذهب لزن يذلا نآرقلا نيب ةوجف لصحت
 هابتشا ملسملا يقت ةجح نوكيل ؛اًماظن اوطبنتساف ؛مهنم لئاوألا ىربناف

 يغبني ال عرشو ةمكاح ةطلسو مزلم ماظنلا اذهو «نأرقلا صتلا نيبو هنيب لبسلا

 .اهسفن ةغللا نم ةغللا يف عرشلا ناك نإو هتفلاخم

 ساسأ دعي لب «ةيمعألا يف ةياغ يرظن موهفم نع دوهجملا اذه ضخمت دقو

 رهاوظلا ةظحالمب أدبي يذلا "سايقلا" :وهو هلآ .؛هقزيكرو يوحنلا لمعلا

 راوحلاو ةلباقملاب اهتايثزج رصانع ءارقتساو رهاوظلا هذه كيم مث «ةيوغللا

 هذه انل 0 يذلا عماجلا '”نوناقلا" رهظتي نأ لواحي نأب يهتنيو «قاطنتسالاو

 يدع جرخ نم اذانق جيو ةةهعانتا ب يتلا ماكحألا صلخعتسيو .رهاوظلا

 55 ال ةاحنلا لامعأ يف دتما يذلا "سايقلا" يوحنلا حهنملا اذهو

 ةعيبط نم دمتسم" :جهنم وهو .نيثدحملا ةغللا ءالع نم نوققحملا هيلإ ىهتنا

 نيناوقلاو دعاوقلا ةلمج طابنتسا وهو .يوحنلا ثحبلا هيلإ يمري يذلا فدملا

 ءيبرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلاو ىلا ص ءةوابق نيدلا رخف .د «يرحصنلا صنلا ليلحتم :رظني )١(

 3 . 1١ ص ءخلملا نسح.د
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 ةبكرملا ريباعتلا وأ لمجلا ةغايصو .ةدرفملا اهظافلأ ةغايص يف ام ةغل مكحت يتلا

 .”"هيلإ اًدوصقم نوكي ام ىنعم يدؤت يتلا

 نك 000 ل

 ءاج انه نمو .يوحنلا ءانملا ةيلمع يف ةمهم ةزيكر -نذإ -"'نسايقلا"

 ني رعلا مالك ءارقتسا نم ةطبنتسملا سيياقملاب ملع" :هنأب وحنلا مهقي رعت

 ركفلا ةأشن عم -ةفرعم -تأشن "سايقلا" ةركف نإ :لوقلا نكمي مّن نمو

 نظلا ىلع بلغيو" :هلوقب يواطنطلا دمحم خيشلا هيلإ بهذ ام فالخب يوحنلا

 هتَلِق نع الضف (هتذمالتو دوسألا ايأ دضقي) ةقبطلا هذه وحن نم نّوكت ام نأ

 .”"'سايقلا ةركف مهنيب تبنت ملف عومسملل ةياورلا هبش ناك

 رثأتلا ةركف نوري نمم نيثدحملا نيثحابلا ضعب هيلإ بهذ ام فالخيو

 لاجم يف ةصاخو ءاّريكفتو ءاّيولسأو ءاّجهنم يوحنلا سردلا يف مجاعألاب

 «ةيبتجألا تافاقثلاب رثأتلاو .يأرلاب دادتعالا ديلو ناك" :مهدنع وهف "سايقلا'"

 ْ "" " وطسرأ قطنم اهنيب نمو

 )١( .؟ةص ؛سايلإ ىنم .د ءوحنلا يف سايقلا '

 ١. 5م «يسرافلا يلع يبأل ؛ةلمكتلا (؟)

 .ا لش ص «وحنلا ةأشن (؟)

 ,578 /* ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم روكدم ميهاربإ .د ءيبرعلا وحنلاو وطسرأ قطنم (:)

 .ةغللا يف ثحبلا جهانمو ١ خص ١ رمسع راتحم رزحأ مخ .دونطلا دنع يروغللا ثحبلا :رظنيو
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 يف ةددعتملا ةفلتخملا هلاكشأب "سايقلا" فرع دقف ؛رظن هيف نيلوقلا الكف

 هل ناك دقل لب لوألا نرقلا رخاوأ ذنم نيدلا لوصأ ءاملعو ءاهقفلا سلاجم

 لأسي ناك ام اًريثكف ؛كلذ لبق -هنع ىلاعت هللا يضر -سابع نبا لاوقأ يف ىدص

 اذك هيف لوقي رعاشلا لوق متعمس امأ ؛اذكو اذك هيف لوقيف نآرقلا نم ءيش نع

 هنع لاق -سابع نبال رصاعم وهو -( ه1 ت)يلؤدلا دوسألا وبأو '" ! ؟ اذكو

 يبأ نبا هذيملت هيليو ."”"اهسايق عضوو ةيبرعلا سسأ نم لوأ وه" :مالس نبا

 .للعلاو سايقلا ٌدمو .وخنلا ّجعَب نم لوأ" :ناك دقف (ه97١١ ت)قاحسإ

 نب ورمع ابأ نأ ينعي اذهو ."”ءالعلا نب ورمع يبأ نم نسايقلل اًديربت دشأو

 .روكذم بيصن "سايقلا" يف تاًضيأ- هل ناك (ه155 ت) ءالعلا

 لوا ه4 ريض وىتارداذبلا ميتقاربإ 3. .ةاتبو لن: يرغلا رخشلاو علا سه« نايح ماعد

 ظ ظ ظ .1/7 ص ءديع دمحم .د- ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف ةغنلا

 )١( ؛يرابنألا ركب يبأل ءادتبالاو فقولا حاضيإ ؛رظني ١/ 17؛يورهلل «تيدحلا بيرغو 4/ 5977.

 ش ١/ ١7. ؛ءارعشلا لوحف تاقبط )١(

 يبأ نبا نأ ىلإ ةلوقملا كلت ىلإ اًدانتسا ؛نيثحابلا ضعب بهذ دقو ١/ 9١5 -/١9. قباسلا عجرملا ()

 .سايقلاب همامتها ردق برعلا نع ةعومسملا راثآلاب متب ال يوحنلا ركفلا يف اًرايت لثم دق قاحسإ

 كلذ ىلع بنرت دقو ءاًقوثوم ناك امهم رثألا ىلع سايقلا مدق ؛سايقلاو رثألا :يأ ؛افلتخا ام اذإف

 يكم دمحأ .د ,ءيمرضحلا قاحسإ يبأ نب هللا دبع :رظني .برعلا ىف نعطلاو ءارعشلا ةئطخت

 ىلإ رقتفي مالك اذهو .54ةص .1477ةنس :4ع ؛موطرخلاب ةرهاقلا ةعماج ةلجم .يراصنألا

 "سايقلا طباوض"' يف هنايب ينأيس ام ىلعو "ءارقتسالا" ثحبم يف هنايب مدقت ام ىلع ةقدلا
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 لوحت اهب فصو يتلا ظافلألا كلت انه مالس نبا مالك يف رظنلا تفلي اممو

 دشأو للعلا و سايقلا دمو وحنلا جعب) قاحسإ يأ نبا دي ىلع يوحنلا سردلا

 جعب " :هلوقب ركاش دومحم ذاتسألا ةيبرعلا خيش اهرسفي يتلاو (سايقلل اًديرجت

 نيبو ءاهماكحأو ةيبرعلا سايق عسو :للعلاو سايقلا دمو .هعسوو هقش يأ :وحنلا

 ." "هطبض يف اًداهتجاو هقئاقحب ةفرعم دشأ يأ :سايقلل اًديرجت دشأو ءوحنلا للع

 ةمث نأ ىلع موقي ناك قاحسإ يبأ نبا لبق يوحنلا سردلا نأ ىلع لدت اهلكف

 .اهيف درطي ال ام ةمث نأو ءاهتايئزج مظنت ةعماج نيناوق اهمكحت ةيبرعلا يف رهاوظ

 يف هريكفت ذنم دوسألا يبأل افده ناك يذلا "سايقلا" ةقيقح يه هذهو

 هذه ظفتحي نأ نكمأ ام هب لواحي مالس نبا كلذ ىلإ راشأ امك ةيبرعلا ملع سيسأت

 .هدعب نم هتذمالت هطبض يف دهتجاو هعسوو هقش مث ءاهصئاصخب ةغللا

 هنأ :وهو ,يوحنلا ركفلا يف "سايقلا" ةلاصأ دكؤي رخآ اًرمأ ةمث نأ ىلع

 ميركلا نآرقلا لجأ نم أشن دقف ؛وحنلا أشن اهلجأ نم يتلا ةعيبطلاو قفتي

 الف ؛ناسل ميقتسيو «ةغل ملستو ءصن مهفيل ؛للعيو دعقيو طبضيو ححصي

 وأ ةدرطملا رهاوظلاب ماتهالا ىلإ هتأشن ذنم يوحنلا سردلا عزني نأ نذإ ةبارغ

 فزعيو ؛ةبضتقم دعاوق لكش يف ةيرظن ةغايص اهتغايص نكمي يتلا "ةيسايقلا"

 اًسيقم ةغللا نم اًريثك" اوأر موقلا نأ ةصاخو «ةيدرفلا وأ ةذاشلا رهاوظلا نع

 )١( «ةيشاح ءءارعشلا لوحف تاقبط ١/ /19.
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 هنع بوني اهيف باهسإلاو ةلاطإلا نع كلذب اونغو .همساومب هومسوف اداشنم

 ف " ساقني دو درطي بايب كيلع" : ليق مث نمو ب" ناجيإلاو راصتخالا

 # ا#  #

 7" ياقلا" موهفم

 داليم عم أدبي قيرع بسن نييوحنلا لامعأ يف هل "سايقلا" حلطصم نأ مدقت

 طبضي اًفيرعت ىلوألا مهتافلؤم يف دجن ال اننأ ديب .هروطتو هتأشن رياسيو وحنلا

 مهمالك يف حلطضملا اذه قيكدلا عبتتلا لالخ ص نكلو .هداعبأ فشكيو هذ ولج

 :”ناموهفم هل يوحنلا ركفلا يف ''سايقلا'" نأ ررقأ نأ نكمي

 ظ ظ :"' ضوصضتلا ساق ”' :ايقوأ

 ْ اهدارطا قلعو ةيوحنلا ةدعاقلا لوح هيف ؟ تايقلا" حلطصم 5

 ذشي ام ميوقتو اهب مازتلالا يغبني دعاوق :درطي ام رابتعاو" «ةيوغللا صوصنلا

 )١( .صئاصخلا ”/ 17

 ١8. م/١ ءقياسلا (؟9)

 ."سايق" ةملكل يرغللا ىنعملا وه كرتشم عماج ربق - امهزيامت ىلع نيموهفملا نيذه مظنني ()

 ساق" :(س ي ق :ةدام ) برعلا ناسل يف لاق هب هتيوستو رخآ ءيش لائم ىلع ءيش ريدقت :وهو

 اذإ :نيئيش نيب تسيباق :لاقيو .هلاثم ىلع هردق اذإ :هيقو هساتفاو ءاسايقو اًسيق هسيقي ءيبنلا

 ."ءاوس ردقلاو سيقلاو ريش ردق :يأ ريش سيقو ءامهنيب ترداق

 . ١7 ص «مراكملا وبأ يلع .د .يوحنلا ريكفتلا لوصأ(:)
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 ؛برعلا ةغل عبتت نم طبنتسم نوناق" :"صوصنلا سايق" نأ كلذ ىنعمو

 ام كرحتم واو لك :انلوقك ؛اهمكح يف امو ةعوضوملا مهظافلأ تادرفم :ينعأ

 ىلعف ؛ءارقتسالا ليبق نم هنأ ىفخ الو ”اًيفرص اًسايق'' :ىمسيو ءاّقلأ بلقت اهلبق

 "."اًيوحن اًسايق :ىمسي «ءانبو اًبارعإ برعلا بيكارت نم طبنتسملا نوناقلا :اذه
 قرفي مالكلا دارطتسا نم رهظتسُي يذلا درطملا نوناقلا سايقلل موهفملا اذهو

 :ةيبرعلا يف ةسوردملا رهاوظلا نم نيعون نيب

 .ةعماجلا نيناوقلاو طباوضلا ىلع موقي عون

 ."همكحت ةماع دعاوقل عضخي نأ نود عامسلا داهتعاو راهظتسالا ىلع موقي رخآ عونو

 ةعساولا تاءارقتسالا نم صلختسي «لوألا عونلا يف نإ يوحنلا ةمهمو

 يغبني اًماع اًنوناق اهلعجيو «ةيوغللا ةرهاظلا مكحن يتلا طباوضلاو دعاوقلا

 :بيبح نب سنوي هلأس !نيح قاحسإ يبأ نبا هيلإ حملأ ام اذهو .هيلع 'سايقلا"

 امو ءاطوقت ميمت نب ورمع معن :لاق «قيوسلا :ينعي ؟ قيوّصلا :دحأ لوقي له"

 .. ""ساقنيو درطي وحنلا نم بابي كيلع !؟اذه ىلإ ديرت

 انت اح دن

 )١( غالص .يرناهتلل :نونفلاو مولعلا تاحالطصا فاشك ةعوسوم ١7

 ءراجتلا ةفيطل .د ؛يرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم :رظني (؟) ص١ ١؟.

 ١/ ١5 .ءارعشلا لوحف تاقبط 22
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 :ماكحألا سايق :امهيناثو -

 يف اى ماكحألا عضوو نيناوقلا ديرجت ىلع موقي ال انه '"'سايقلا" موهفمو

 تبغت يتلا ةيوحنلا رهاوظلا طبر يف داهتجالا ىلع هرادم امنإو صوصنلا سايق

 .ةرهاظلا دعاوقلا ءارو ام ىلإ فافتلالل ةلواحم يف ضعبب اهضعب ءارقتسالاب

 ماكحألا نم رثتنا ام ريسفتو ؛ةسناجنملا رحاوظلا نيب هبشلا هجوأ ىلع فوقولاو
 ريدقت نع ةرابع :ءالعلا فرع يف" :ماكحألا سايقف ؛لوصألاو طباوضلاو

 لصألا مكح ءارجإو ةلعب لصأ ىلع عرف لمح وه :ليقو ءلصألا مكحب عرفلا
 ءيشلا رابتعا وه :ليقو .عماجب لصألاب عرفلا قاحلإ وه :ليقو .عرفلا ىلع

 .”"ةبراقتم اهلك دودحلا هذهو ؛عماجب ءىشلاب

 :نيرمأل يوحنلا ركفلا يف رهظ دق سايقلل موهفملا اذه نأ ىرأو

 ؛مهشاقن مظني :"ةيرظنلا" تايضتقم نم وهف "ةيوحن ةيرظن" عضو ميظنتل ١-
 ةليسوو .فانصألاو ةددعتملا لاكشألا نيب دحويو ءمهتعانص ةدحو ظفحيو

 ةيوغللا ةداملا نوكتل ؛عامسلا اهنوك يتلا ةدامل تايطعم تاتش ىلع ةرطيسلل

 عاضوألاو ماكحألا :يف اًلصاوتم اّلكو ؛ةكباشتم ةموظنم اهعومجمب

 جهانملا هلبقت حيحص يرظن أدبم ىلع موقي" جهنم اذهو .بيكارتلاو
 نأ نكمي يتلا ةدرطملا هنيناوق هل صوصخت ماظن وحنلاف ؛هب لمعتو ةيميلعتلا
 ةيصوصخلا هذهو ..."ةيلك لوصأ"و "ةماع رطأ'' ةئيه يف ثحابلا اهلثمتي

 )١( ص «يرابألا تاكربلا بآل .ةلدألا عمل 57.
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 هيف ثحبلا تايطعم ثحابلا جرخي نأ بجوت لب حمست يوحنلا ماظنلا يف

 نأ هل ىنستي ىتح ؛ناكمإلا ردق دحوتلاو لومشلا ىلإ عونتلاو ةيددعتلا نم
 . "'ماظنلا اذه يف ةمئاقلا تاقالعلا ةعيبطل ةقيقد ةروص مسري

 يدق يوحدلا ركفلا نأ '"سايقلا" نم نوللا اذه روهظ ىلع دعاس اممو -؟

 اهتايط يف لمحت اهسفن ةغللا نأ :اهادؤم دادتما تاذ رظن ةهجو نع ردصي

 حيضوت نولواحي ماكحألا سايق لالخ نم ةاحنلا قلطناف "اًماظن"و "اًقطنم"

 ذعاوق اهنم ةبراقتملا ٌرهاوظلا مظتنت ةدحوم ةموظنم اهليثمت يف ةيبرعلا "قطنم"
 برعلا نأ ملعا" :هلوقب ينج نبا هيلإ حملأ ام اذهو «ةنواعتم ةكباشتم ةيلك

 هنم تفرع هتلمأت اذإ ام لصألا ىلع عرفلا لمحو هياشتلاو سناجتلا نم رثؤت

 ."””لاب ىوقأ ىلع اهنم هنأو نأشلا اذب اهتيانع ةوق

 :نييوتسم ىلع يتأي يوحنلا ركفلا يف نذإ "سايقلا"ف
 ًطباض هرابتعاب ماكحألاو ةدعاقلا ىوتسم ىلع "صوصنلا سايق" :لوألا

 ] ظ .هزواجت يغبني ال اًيرايعم

 طبضلا نم ديعقتلا اذه تايضتقم ىوتسم ىلع "ماكحألا سايق" :يناثلاو
 نع ثحبلاو ريسفتلا هعبتتسي امم كلذ ريغو ءرئاظنلاو هابشألا عمجو رصحلاو

 ش .ريظنتلا دنع دارطالا

 )١( ص :«يرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةئزنه 5١١.

 ١/ ١1١١. ءصئاصخلا (؟)
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 اهيلإ هبنتلا بجيو ءاهنم صانم ال ةرورض نيموهنملا نيذهم "'سايقلا"' ىلإ رظنلاو

 ةفصب "سايقلا" مهف يف للخ ىلإ يدؤي دق امههنيب طلخلاو ءملعلا اذه خيرات يف

 نم مهوتي دق طلخلا اذه نأ ظحلن اننأ ةصاخ ؛ةماع ةفصب يوحنلا ركفلاو :ةصاخ

 ” (ةلدألا عملاو '(بارغإلا) :هيباتك يف (هدالا/ ت) يراينألا تاكربلا يبأ عينص

 فيرعتلا ىدل امهالكف ” (حارتقالا) :هباتك يف ( ه١41 ت) يطويسلا هيف هعبات امو

 تاميسقتو ناكرأو تافيرعت نم هاركذ ام نأ عم ءنيعونلا نيب قرفي مل "سايقلا"ب
 ."صوصنلا سايق" لوألا ال ”ماكحألا سايق" يناثلا عونلا ىلإ اهلك دوعت تاعيرفتو

 عم ءاهقفلا تافيرعت وحنلا ةلدأب فيرعتلا يف مهعابتا كلذ يف ببسلا لعلو

 تاك نأ ررقي نقجناتلا صعب لعب اع نيملسلا قم لك ةطيط نير وت قرنلا
 ."ةغللا ىلإ لوقنم هقفلا لوصأ يف باتك (ةلدألا عملا يرابنألا تاكربلا يبأ

 موقي يتلا هطباوضو هسسأو هفادهأ هل سايقلل نيموهفملا نم الك نأ ىلع

 نمف "صوصنلا سايق" امأ «ةيرظنلا تايضتقم نم "ماكحألا سايق" ف ؛اهيلع

 ظ : يلي اميف هحضوأس ام وهو «”جهنملا تايضتقم

 ه6 دة

 45 عاقل

 .ةص (0)

41 

 .77 ص «ءيئارماسلا لضاف .د ؛ةيوحنلا هئاسارد .يرابنألا نب تاكربلا وبأ (8)

 .ثحبلا اذه م 209ه رطظني (0)
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 "صوصنلا سايق"

 نوناقو قفتي ىتح ؛هب ملكخملا لاثملا يف مكحلا تابثإل "صوصنلا سايق" ينأي
 نم درطملا لإ رظنلاب باوصلا نم أطخلا زيمي "اًرايعم" لثمي وهف ؛مهمالك يف برعلا
 وهف ؟تارابعلا ىلإ هادعتي لب بسحف ةدرفملا تاملكلا ىوتسم ىلع سيل ؛برعلا مالك
 ةررقملا ننسلا قفو اهريغ عم اهبيكرتو فيرصتتلاو ةغللا ةيحان نم ةدرفملا ةملكلا لمشي

 فقوتي نأ جاتحي الو (مهسفنأ برعلا نم يأ) كلذ عمسي مل نإو" ةطبنتسملا نيناوقلاو
 اهعضو يتلا نيناوقلاو دودحلا هذهل ناك ام كلذ ىلإ اًجاتحم ناك ول دلال هععسب نأ لإ

 .””'دامتعالا هيحتتي ضرغالو دافي ىنعم نورخأتملا اهب لمعو اهولبقتو نومدقتملا
 نأ هرادم ميدقلا "يوحنلا ريكفتلا" يف يرهوج أدبم اذه ىلع بترت دقو

 هلك وحنلا نأل" ؛يوحن ريظنت لك ساسأ يديرجتلا هلكش ين "سايقلا"
 ءاملعلا نم اًدحأ ملعن الو وحنلا ركنأ دقف ''سايقلا" ركنأ نمف ..."'سايقلا"' .

 :يبرعلا لاق اذإ هنأ ىلع انعمجأ انأل ...ةعطاسلا نيهاربلاو ةعطاقلا لئالدلاب هتوبثل ؛هركنأ

 ءاوس .ةباتكلا هنم حصت ىمسم مسا لك ىلإ لعفلا اذه دنسي نأ زوجي هنإف ديز بتك

 تحت لخدي ال ام ىلإ '"ريشدرأ"و "ورمع'و ''ديز' :وحن ؛اًيمجعأ وأ اًيبرع ناك

 رئاس يف لوقلا كلذكو .لاحم لقنلا قيرطب رصنلا تحن لخدي ال ام تابثإو ءرصحلا
 ظ 0 و ةبصانلاو ةعفارلا لاعفألاو ءامسألا ىلع ةلخادلا وحنلا لماوع

 سا «صئاصتخلا 2(
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7 



 يف ''سايقلا" حلطصم نيب قرفلا وهو .ةيلإ ةراشإلا يغبني اًرمأ انه نأ ىلع
 فرعي ام نيبو .برعلا مالك نم طبنتسملا ماعلا نوناقلا :ينعي يذلاو يوحنلا ركفلا

 موقي ةينهذ ةيلمع" :هب ىنعي يذلا "يبسايقلا غوصلا" ب ثيدحلا يوغللا ركفلا يف

 روصيو ءاهريياعمب مازتلالا ىلع صرحي يتلا ةيوغللا هتئيبل هتقباطم ليبس يف درفلا اهب

 نم يعدتسيو .بيكارتو ظافلأ نم هنقل ام نزتخي ءرملا نأ يف ةيلمعلا هذه نوثدحملا

 غيصلا وأ تاملكلا ىدحإ هنهذ نع تدن ام اذإف ؛اهيلإ جاتحي نيح ةملكلا هتظفاح

 ائيش طبنتسي :يأ ؛ةيسايق ةيلمعب موقي هنإ :لاقي انهو .هسفنب طابنتسالا لواحي هنإف
 . "يوغل لوصحم نم هتظفاح يف هنزتخا ام ساسأ ىلع اًديدج

 ةيرطف ةيوغل ةرهاظ اهرابتعاب ةغللا ةقيقح نع ربعي :"ىسايقلا غوصلا" ف

 رييغتلا ةكرح نإف مهرطف ىلع ةغللاب نوثدحتي سانلا ماد امو ءاهب نيقطانلا ىدل

 يف "سايقلا" امأ ءزجاح اهدجي الف اهتيجس ىلع ىرخألا يه ىقبت يوغللا
 نكمأ ام يوحنلا هب لواحي يذلا "رايعملا" وأ "نوناقلا" لثميف يوحنلا ركفلا

 وه امك - ةيبرعلا يف كرتي ملرمألا نإف كلذل ؛اهصئاصخب ةغللا هذه ظفتحي نأ"
 كلذ.؛هرثأ يرطفلا "سايقلا" كلذ هيف ثدحيب يكل -تاغللا نم اهريغ يف لاحلا

 "سايقلا" اذه ديدحتو ميظنت وه نإ هرمأ ةقيقح يف يوحنلا "سايقلا" نأ

 هنيناوقل اقفاوم ءاج اذإ ةغللاب نوقطانلا هثدحتسا ام قفاوي اذهب وهو .يرطفلا

 نإ ةيوغللا ءاطخألا نم اًريثك نأ عقاولاو :نيناوقلا هذه اًقلاخم ءاج اذإ هعنميو

 5٠-5١85. 4 ص هزيزعلا دبع نسح دمحم .د .ةيبرعلا ةغللا يف سايقلا 2530
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 نيبو سانلا رئاس هب عتمتي :ب يذلا يرطفلا نوني زال اني تبق |

 .”"ةاحنلا هعضو يذلا يملعلا "سايقلا"

 ركفلا يف "سايقلا"ب دضقي ان نيب زييمتلا نادقف ىلع بترتي ام مهأو .
 لمعو ملكتملا طاشن نيب طلخلا :"يسايقلا غوصلا" ب دصقي ام نيبو يوحنلا

 اهنإ ثيح نم ةغللاف" ؛ريخألا اذه ضفر ىلإ هتياهن يف رمألا يدؤي مث ءيوحنلا

 غوصلا" وأ ,يرطفلا "س ايقلا"' :دصقي) سايقلل [ئاد عضخت دارفألل طاشن

 اذإو ,درطم نوناقل عضخت ال يتلا ةدرفتملا رهاوظلا اهيف رثكت كلذلو ؛("يسايقلا

 ةدعاقلا مظنت فيكو !؟لقعلا لمع عبطلا .ىلع ضرفي فيكف كلذك رمألا ناك

 طانم وه يذلا ديعقتلا ءاغلإ ىلإ هتيابن يف يضفي ريطخ لوق وهو ' "!؟طاشنلا

 ظ .يوغل ثحب لك

 صوصنلا سايق طباوض
 طباوضلا نم ةع ع قفو "'سايقلا" :نم نوللا اذه ىوحتلا ركفلا رادأ

 اهرونح ققش ف ةيرقلا 327 كابطعتو نع هنت يتلا ةماعلا كناوقلا و: ةفيحملا

 تناك يتلا مهتالوقم-يف ةحضاوو مهبتك ف ةثوثبم طباوضلا هذه ىرت ءاهتايلجتو

 :يلي |ميف طباوضلا هذه لامجإ نكميو :مهتاشاقن هجوتو مهتاليلحت مظنت

 .؟ هرهاص ؛ةدومح نابلس رهاط .د ؛ءيوغللا سردلا يف سايقلا ()

 ٠١٠١. ص «ديغ دمحم .د :ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف وحنلا لوصأ (؟)
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 .(لقنلاب تبثت امنإو سايقب تبنت ال ةيوحنلا ماكحألا) :الوأ

 ةعاوقلا ناومرق تناك صوتا وأ يوحنلا ركفلا يف ةمزتلملا ئدابملا نم

 ءارقتسا يه يوحنلا ةمهمو دعب تعضو (وحنلا بتك يف اهدجن يتلا ماكحألا)
 بجي اًماع اًنوناق اهنم درطملا لعجو ءاهنم ماكحألا طابنتساو صوصنلا كلت

 مئاق يجهنم دهجل ةيئاهن ةجيتن يه "ةيسايقلا" ماكحألاف'' ؛هيلع "سايقلا"
 تنرقتسا يذلا عومجملا ىلع ءارقتسالا ةجيتن ميمعتو ليلحتلاو ءارقتسالا ىلع

 ءادتبالا ليبس ىلع كلذ سيلف" اهلمعتسن نحن انك نإو وحنلا ماكحأو'"” "هنم

 ." عابتالاو ءادتقالا هجو ىلع لب عادتبالاو

 ةيوحنلا دعاوقلا ليثمت ىدم لوح اًيديلقت حبصأ لاكشإ انه روثيو
 نم طويخب ةيبرعلا فصو يف اوءدب (نإ.نييوحنلا نأب ىوعدلاو ءصوصنلل

 ىفتقم قفو مهلايخب اهجيسن اولمكأ مث «ةريزجلا لئابق نم ةرثانتم ةيوغل رهاوظ

 " "سايقلا"' لالخ نم اهوضرف ةيمكحت ضورفو ةيرظنلا

 نيللعم يوغللا ثحبلل اًجهنم "'سايقلا'' ذاختا ضفر ىلإ نيثدحملا نيثحابلا نم

 ذاختا نأ كلذو «ةيملع سسأ ىلع موقي اًضفر لب اًيمكحت اًضفر سيل" :هنأب كلذ

 اًضعب عفد ام وهو ؛

 )١( ص ؛يرباجلا دباع دمحم .د .يبرعلا لقعلا ةينب 15١ .

 ( 20هدص «يساقلل .حارتقالا يط ضور نم حارشنالا رشن ضيف 85.

 )9( نم) :هباثك نم (بارعإلا ةصق) يف سينأ ميهاربإ.د هيلإ بهذ ام ىدؤم يه ةهبشلا هذهو

 .اهدعي امو "١8 ص (ةغللا رارسأ
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 ؛ةحيحصلا ةيملعلا حورلا يناجي لمع تاد رفملا ىلع اهضرف مث اًساسأ ةدعاقلا

 يبس ما ذإ ؛مكحتلا ىلع اًساسأ موقي هنأل

 .”"ةيملعلا حورلا عم هتعيبط يف قفتي ال

 نيوروحتلا تاآلوقا 55 ةقدلا نم ريثك اهصقني ىوعدلا هذه نأ قحلاو

 مادقإلا" :نأ نييوحنلا روهمج دنع هيلع و ذ ؛لاجملا اذه يف مهتاقيبطتو

 ف ”"هيلع مدقي ال "'عامسلا"'ب برعلا دنع تبثي شي مل '"'سايقلا"'ب مالك ءاشنإ ىلع

 نأ امأف ءاهتغلب ملكتلا ىلإ نودصقي اوناك ذإ ؛برعلا مالك عابتا نييوحنلا ليبس"

 اونب ام ريغ وهو ,كلذ مه سيلف اهتغل ربغ ىلإ يدؤي -نّسح نإو -اسايق اولمعي

 " سايقلا" ناك نإو -ءىشلاب ملكتلا نم نوعنتمي" دق اذخو ؛”"مهتعانص هيلع

 ؛نيلاملا يف نوعبتيو ...هعنمي '' سايقلا" ناك نإو -ءيشلاب نوملكتيو -هبجوي
 مامإ لبق نم هررق ام اذهو .”"مهمالك يف مهليبس كولسو مهعابتا دصتقلا-نأل

 مزلأو "كيقس" زجي ملف ؛بيلاسألا ضعب ضفري ناك امنيح هيوبيس ةاحنلا
 مهلا عتسا موزل بجوف ؛هب عدت مل ب رعلا" :نأي كلذ.اللعم "كل اًيقس" :لوقلا

 :لوقي "ديدابع" :وحن ؛عومجلا نم هل درغم ال |يفو ”"مهزواجت مدعو اهايإ

 .4ةص ءديع دمحم .د ؛ثيدحلا ةغللا ملع ءوض يف وحنلا لوصأ )١(
 . 1١ ؟ ص ؛عيبرلا يبأ نبال .يجاجزلا لمج حرش يف طيسبلا (؟)
 ٠١. ع ص «دالو نبال ءدرملا ىلع هيوبيسل راصتنالا (9)

 ٠١. 7 ص «؛قباسلا عجرملا (4)

 لا .باتكلا (6)

 - غ7 4



 ملكت مل اًئيش ثدحأ نأ نم ىوقأ اذهف .ملغت ىتح هزواجت مل ٌدحاو هل نكي ملاذإف"

 هتلدع كلذ نم ءيش لك" :لوقيف كلذ يف اًعماج "الصأ" عضي مث'""برعلا هب

 ىلع وهف اًئيش هيف برعلا ثدحت مل اًمات ءاج امو .هيلع هتلدع ام ىلع هتكرت برعلا

 ."”مهمالك نم سيل ام ىلع هب اوئيجي نأ نم نسحأ كلذ ناك'' و ”"سايقلا

 ماكحألا تابثإ يف انبهذم" :نايح يبأ لوق بابلا اذه يف ليق ام عسوأ نمو

 هعون تابثإ دعب الإ ماكحألا نم اًئيش تبثن الف ؛عامسلا ىلإ اهيف عجرن اّنأ ةيوحنلا

 اًئيش انسق ولف ؛هصخي ءيش هل بيكرت لك نأل ؛"سايقلا'"'ب هنم اًئيش تبثن الو

 ءاهعاونأ نم ءيشب برعلا قطنت لو ةربثك بيكارت تبثن : تبثن نأ كلشوأل ءيش ىلع

 تبثن الف ؛عامسلا ررقت دعب وه انإ 56 يف نحن هركذن يذلا "سايقلا"و

 ذإ هزني يف نوكيو .برعلا نم "عامسلا'"ب اهتبثن امنإ '"'سايقلا"'ب ماكحألا

 الاس هرثكأ يف هدجو هيوبيس مالك لمأت نمو «عامسلا كلذل ةمكحو سيئأت كاذ

 .""عامسلاب ماكحألا تابثإ نم اهانرتخا ينل ةقيرطلا هذه

 0 زج د2 3#

 ,؟ ا 7 .نياسلا( )١

 578 /* .قباسلا (؟)

 .275 /" ءقياسلا (*)

 سايلإ ىنم .د ءوحنلا يف سايقلا :رظنيو 80” ص .يثيدحلا ةجيدخ .د ءيوحتلا نايح وبأ (54)

 . أ اص
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 لك اًحضاو لصالا اذه تدجو مهتاقيبطت ىلإ تالوقملا هذه تكرت اذإو

 :هدشنأ نم ىلع ركتي يعمصألاف ؛مهركف يف حوضولا
 / * اَعَعْلَقراف انب زعلا عفارت # . |

 :جاجعلا لوق ىلع اًساب

 :*”اَسَسنعقاف انب زعلا سعاقت # ظ

 همال امم لاثملا اذه نبت مل برعلا نأل ؛كلذ لعف امنإ ليلخلا نأ ينج نبا ظحاليو ظ

 ىلإ يدؤي ام هنم نوضفري مهف ؛مهدنع "سايقلا'' ةقيقح ك :#:قانخلا فورح دجأ

 يذلا كلذ لوألا لومملا هيلع يذلا حيحصلا عامسلا اهب دري مل بيكرتلا نم هوجو

 .قلح فرح همال |يف ةغيصلا هذه لمعتست ال برعلا نأ نم ينج نبا هيلإ هبن

 .”امهيلع جورخلا لواخي ملو ءاّعم ةيوغللا ةغيصلاو يوغللا قوذلا ىعار امنإ ليلخلاو

 دوهحل ىدصو اًجاتن هب ام دعي يذلا -ةيوبيس باتك حفصتن نأ انبسحو
 قمعت ىلع ةلادلا عضاوملا تارشع ىلع فقنل -وحنلا خيرات يف ىلوألا ةلحرملا

 لمعتسا نإو «هلامعتسا حصي ال مهمالك نم سيل ام نأو" مهدنع لصألا اذه

 نوكي نأو ؛مهمالك يف ىنعم هل يذلا لمعتسملا ىلع يرجي نأ بجي لب ءأطخ وهف

 سعاقنت"و 15١١/١ .ءهحرشو يعمصألا ةياورب جاجمعلا ناويد :رطني ؛جاجعلل ةزوجرأ نم )١(

 .'اسستعكا ':كلذكو .عنتماو تن :يأ " فلا

 .8؟ 5ص «حارشنالا رشن ضيفو 775١/١ «صئاصنلا :رظني (5)
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 ا ااا اب .مهدنع ةلمعتسملا ةينبألا نم

 ش .””هلمعتسن وأ هسيقن نأ حصي الف

 ةسمخ ةلزنمب اهولعج مهنإف "ادب يداب كلذ ناك" هلوق امأو" :ةيريسن لش

 نم هعمسأ مل نكلو .اهفيضت نأ ركنتسي الو ”اوفاضأ مهملعن الو رشع
 مالك يف هل ريظن الو .عومسم ريغ هنأل ؛يوحنلا يأرلا هيوبيس دريو .””برعلا

 نييوسحنلا نم ٌسانو سنوي امأو" :لوقيف هخويش نم خيشل ناك نإو ؛برعلا
 هل سيلو .برعلا هلقت مل اذهف "اًّديز نانبرضا"و "اديز نابرضا" :نولوقيف

 سيقي نم نأ ىري لب ””.مغدي نأ الإ ٌنكاس فلألا دعب عقي ال ءاهمالك يف ريظن

 رسجي نأ يغبني ال ءاروهت اذه هسايق دعي هل ديؤم عابس ريغ نم ءعضاوملا ضعب

 :لاق ءاهمالك يف برعلا ةداع نع جورخ وأ ءنحللا ةرئاد يف عوقو هنأل ؛هيلع

 رسجب الو ءعمسي اذهو اّبَلَح بلي بلح هريظنو "ادب هل ودبي ادب" اولاقو”

 نوكي نأ -هدنع -سايقلا طرشف .”"عمسلا دعب هرئاظنب ءاجي نكلو .هيلع

 ولو" :لاق .هيلإ تفتلي مل ءهطرشلا اذه رفوتي مل اذإو ءمهم قوثوملا برعلا هردصم

 .اهدعب امو 77/7 ص .يثيدحلا ةجيدخ .د ءهيوبيس باتك يف وحنلا لوصأو دهاشلا )١(

 .ةفاضإلاب (اًبس يديأ) لثم هيلإ (يداب) ةفاضإو (ادب) نيونت ينعي (؟)

 ش .524 7 هساتكلا ()

 .8 5307 /#* ثقءاسلا (5)

 , 94 13 .قبالا 2(

 م4 79/-



 مث نمو "”"هيلإ تفتلي مل ؛هلوقت اهتيبرعب قوثوملا برعلا نكت مل .سايقلا اذه نأ .

 000000 .""برعلاهب ملكت ل" ايش ثدحي نأ يوحنلل زوجي ال
 دنع اًضيأ اًحضا و لصألا اذه تدجو نيمدقتملا مالك تكرت ام اذإف

 هيوبيس نيب فالخلل ّض رعي (ه147:ت)بجاحلا نباف ؛ني رخأتملا

 ىلع بقعي مث ءايهيلك ةجح ركذيو «(ّنإ) ربخ يف ءافلا لوخد يف شفخألاو
 :ليلعتلا ةحص يف حضاو شفخألا هركذ ام نأ كش الو" :هلوقي فالخلا اذه

 ام هيلع ىنبو عضاولا عضو يف هحمل دق نوكي نأ زوجي هيوبيس هركذ امو

 .للعت مث لقنلاب ٍتبثت امنإو ءسايقب تبنت ال ةيوغللا ماكحألاو .هركذ |
 ضفألا هركذ ام عقو نإف (برعلا مالك: :يأ) عقاولا ىلإ رظنت نأ باوصلاف

 وا و هركذ ام عقو نإو . .هليلعت حصو هبهذم حص ظ

 : ظ ..”"هليلعتو و . تبل

 لدبلا نم ريمضلا فذح زاوج هيلعت يف عبلا يأ نب ءرصاعم كلذ دكؤيو

 .ةدرفم تناك اذإ ةفصلا نم ريمضلا فذح تبثي تبي مل" :هلوقب : ةعرتلا ةلنعلا ذود

 تررفف .حص داقف لايتشالا لديو « 12000110000
 نأل ؛نسح اذهو ءّريثك هنم هفذح عمس ام ىلإ هنم هفذح عمسي ملام فذح نم

 "< «قباسلا ( 1(

 ال4 7 :قباسلا ( )

 .478 08٠١ ص :رظنيو 44١.« ص «بجاحلا نبا ينامأ (©)
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 مث برعلا تفقو ثيح اهيف فقوي نأ بجيف عامسلا ىلع تسسأ امنإ ةعنصلا

 ."”'دارطالا هيف برعلا نم مهف ام ىلع الإ سيقي الو ؛للعي
 #0 ا

 رظن نم لئاوأ نم وهو -ينج نبا اندجو .سايقلل نيِرّظنملا ىلإ انهجتا ام اذإف
 يرجتللا سردلا ءافتحا نيبيو .يوحنلا ركفلا يف طباضلا اذه ةلاصأ دكؤي -هل

 نإ "سايقلا" ب همامتها مدعو «ةيحان نم هب هذخأو برعلا مالك نم لمعتسملاب

 ؛ىرخأ ةيحان نم "سايقلا"' اذه هزوجي اهب مالكلا نع تعنتما برعلا تناك

 برعلا تككرت اذ]" فا ءضارس:هي سرخ" سايفلا"" ق:زرغ ام لك سيدنا يتق
 كلذ دعب اًدحأ عسي ملو .هيلع اهعابتا 5 هكرت ىلإ ةيعاد ةلعل رومألا نم اّرمأ

 نزع ل ووعلا

 نأ هيف رقي" "سايقلا" يف زوجي اهب مالكلا نم برعلا عانتما" :يف اًباب دقعيو

 عامتجا ىرجم ةيبرعلا مكح يف راج هريغب اهئانغتسال ؛برعلا هتضفر ام لامعتسا"

 هيلع امهعاتجا زوجي ال (مكف ...رظنلا مكح يف دحاولا لحملا ىلع نيدضلا

 نأ ررقيو .”"هبحاص نع امهدحأب يفتكي نأو ءاذه لمعتسي نأ يغبني ال كلذكف

 هذه نم هنودن ايف ضرغلا" :نأب كلذ العم '"سايقلا" لطبي "عامسلا"

 )١( .طيسبلا صكة٠١.,

 صئاصخلا (؟) ١/ 517.

 1 / .صئاصخلا ةوق
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  ءاهلهأب ةغللا لهأ نم سيل نم قحليل وه (هنإ «نيناوقلا هذه نم هتبثنو «نيواودلا

 ضرغ قبي مل ءيشب عامسلا درو اذإف :حيصف وه نمو حيصفب سيل نم يوتسيو
 .”" عامسلا ىلإ "سايقلا"' نع لدعو .بولطم

 -يسرافلا يلع يبأ هخيش مالك نم ققشيو طبنتسي امنإ هلك كلذ يف ينج نبا نأ ىلع

 'ٌسايقلا" دضاعي مل ول" :هيف لوقي ؛عماج مالك لصألا اذه يف هل يذلا -هللا همحر

 "سايقلا" حارطا بجول «سايق نع جراخ ءيشب عمسلا ءيجي ىتح "عامسلا"
 هنم عمسلا ةاعارم ريغ نم "سايقلا"ب قلعتلا نأ ىرت الأ .عمسلا هب ىنأ ام ىلإ ريصملاو

 انبأ '"سايقلا" ف !!؟ مهمالك يف أطخ وه [رب قطنلاو .مهتغل نع جورخلا ىلإ يدؤي
 سايقلل عامسلا كرتي نأ امأف ءعمسلا ءينشلا يف مدع اذإ هيلإ أجلي اهنإو «عامسلل كرتي

 ةريثك ءايشأ ''"سايقلا'" يف زوجي هنأ ىرت الأ :نّب باوصلا نع لودعو .شحاف أطخف

 انإ للعلا هذه نأل ؛لمعتسي الو حرطيو ءذخؤي الو ضفريف ءعمسلا هب ءيجي ال من

 بسح ىلع هب قطنلا ىلإ لصوتل «لامعتسالا يف اهدارطا دعب تاعومسم ا نم جر ختست

 نم ؛حرطيو ذبني نأ بجو «كلذ فالخ ىلإ ىدأ اذإف «ةيبرعلا ةغللا .لهأ هب قطن ام

 ١ ."*' لعق اذه لجأ نم جرخعنسلو :ةعاتضلا لاه تعضو هل انغاًنض ناك ثيح

 خا ا

 )١( ءفصتملا ١/ 599

 .06 ص «تايلخلا لئاسملا (0)
 باع 4ع



 يوحنلا سردلا يف فرع ام هشدخب الو ءهب ىفتحيو .هيلإ فقوتي نأب ريدج لصألا !ذهو

 نو ل كرب كح رتل ا رايك هيي 8 ير را يافا و
 دجوت نكلو (برعلا نع مكحلا كلذ عامس نود) عون يف اهل ةفلاخملا بيكارتلا وأ تاملكلا

 :يوحتلا ركفلا يف ناتروص هل "سايقلا" نم نوللا اذهو ””هوجولا ضعب نم ةبباشم امهني

 بف ريصلاو رد ف ةلدعلا ريغ ؟ييردتلاو نيرعتلا لئاسم"ب 500086

 الو .دهاوشلل رقتفي الو ءتالاعتسا هزوعت ال يرظن سايق ىلع ةمئاق يهف

 راشأ ام وهو ءضارتفالا ىلع مئاق وه لب «عقاولا ةقيقح يف مكح هيلع ىنبي

 ملو ليثمت اذهو" :هلوقب نوللا اذه نم لئاسملا ضعب ىلع هبيقعتب هيوبيس هيلإ

 :هلوقو «””مالكلا ف لمعتسي مل هنكل و «ءليثمت اذهف" :هلوقو "هب ملكتي

 اذه تركذ امنإ" :هلوقو .*”"هب لّْثُم هنكلو ءالكلا يف لمعتسي الو"

 ليلحتلل هب ىتؤي هنأ :يأ ””"كل تركذ ام ىلع ليثمتلاف" :هلوقو .'”"ليثمتلل

 قدومح رهاط .د ءيوغللا سردلا يف سايقلا :رظنيو 279/ ص ءنيسح رضخ دمحم خيشلل ةغللا يف سايقلا )١(
 هيديزلا مساج .د ءيبرعلا وحنلا يف سايقلاو 1١١« ص «سايلإ ىنم .د ءوحنلا يف سايقلاو ء 199 ص
 ظ .ة3ص

 ,ل؟ 1١/ بباتكلا (؟)

 .ا/54 1١/ «قباسلا (*)

 .58؟/١1 .قباسلا( :)

 , 810/9 .قباسلا ( 3)

 .ةا/ #7 «قباسل(0)
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 0 .اًيقيقح اًيوغل ىطعم نوكي نأ ريغ نم

 «برعلا مالك ءا رقتسا ىلع اهوماقأ يتلا مهدعاوق "سايقلا'" نم

 0 ابا

 اذهف * :هيوبيس لوقي ءاهماظن كردأو ةغللا ريس يوغل سح لالخ نم

 مالكلا ةرادإ هلالخ نم نولواحي مهف ' ”"هب مّلكَتب ال ناك نإو .كل حضوي

 "سايقلا" نم نوللا اذه نأ ةصاخ ءاّرادتقاو هب ةفرعم ؛ةفلتخملا هيحانم ىلع

 نمو «ةيحان نم يوغللا لامعتسالا يف لصأ ىلع موقي -"ليثمتلا سايق"
 .نوكي نأ يغبني ام هبشت لامعتسالا يف ىرخأ اًروص ضرتفي ىرخأ ةيحان

 هيف برعلا نع دري مل مكح تابثإ :يه "ليثمتلا سايق"ل ةيناثلا ةروصلاو .؟

 هيلا ننهتتا اهو و ا

 .يوحنلا ركفلا يف نأش ريبك هل سيلو ؛ليلق بابلا اذه يف نييوحنلا ضعب ظ

 > .مزحبو .هنوضفري ةاحنلا روهمج اندجو لب

 يف اًماع اًنوناق عضي مث ءفورحلا ضعب دعب لعفقلا فذحل ضرعتي هيوبيسف 0

 لمتنا بف قالك عقلا دعب مطب قرح + سي هلا كفاؤا :لوقيروشللذ

 ام ٌرهظُتو عضاوَلاو فورحلا نم ُبرعلا هيف ثرمضأ ام دعب روضُت كّنكلو
 ريع 5 ا 5 5 ضاق 5 4 ّ
 نم نوفذحي ام ةلزنمب نوفختسُي ام ىلع يه ىتلا َءايشألا هذه ىرجتو اورهظأ

 ( 1١مت ذو «قباسلا( ,
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 ءيش هنم ُفَّذمِي يفرح لك سيلف ؛اًوّرِجَأ ام ىلع مالكلا وه امو .مالكلا سفن

 .”"رّسف مئاوفقو ثيح ءايشألا هذه ىلع فقف ...هيف ٌتَسْنُيو ٠

 اجر هب تيمس اذإ ثينأتلا ءات هرخآ يذلا مسالا نأ ىلإ نويفوكلا 5-537 0

 نويرصبلا دريو .نوحلطو ةحلط :وحن كلذو .نونلاو واولاب عمجي نأ زوجي

 فلألا ةدايزب الإ هوحت وأ مسالا اذه عمج يف:ثرغلا نم عمسي ل" :هنأب كلذ

 مو ''تاريبه'" :ةريبه عمح فو '""تثاحلط"' ةحلط عمج يف مهوقك .ءاتلاو :

 نم ءيش ين الو ؛نوريبهلا الو ,نوحلطلا'اولاق مهنأ برعلا دحأ نع عمسي

 "سايقلا" ةهج نم اًعوفدم عمجلا اذه ناك !ذإف .نونلاو واولاب وحنلا اذه

 .”"زوجي الأ بجوف لقنلا ةهج نم اًموذعم

 .ملعأ) يه «نيلوعفم ةثالث ىلإ ىدعتت يتلا لاعفألا نأ عيب رلا نبا ركذ ه

 ساق نم سانلا نمو" :لاق مث (ثدحو .رّبخو .ربخأو ءأبنو ءأبنأو ءىرأو

 امهدحأ ىلع راصتقالا زوجي الو نيلوعفم ىلإ ىدعتي لعف لك :لاقف اهيلع

 «نيلوعفم ةثالث ىلإ ىدعتي ريضيف «ةزمه ا هيلع لخدت نأ زوجي رخآلا نود

 ال لقنلا نإ :لاقو :ينزاملا اذه لطبأو "اًصخاش اًرمع اًديز تننظأ" :لوقتف

 ةروكذملا لاعفألا ةعبس اذه نم عومسملاو ,عامسلاب الإ اذه يف نوكي نين 05

 )١( باتكلا 155-65١

 ص .يرابنألا تاكربلا يأل .فاصنإلا (؟) ٠  4.(ةعبارلا ةلأسملا) اهدعب امو

 .77/7 ١/ .«صئاصقملا :رظنيو «5 60 ص .ءطيسبلا (9)

 د



 للعيو .ةفوصوم ةركن (يأ)ب نايتإلا هتزاجإ شفخألا ىلع دري نايح وبأو ©

 اًعومسم سيلو (نم)و (ام) ىلع "سايقلا"ب كلذ زاج اهنإو" :هلوقب كلذ

 . "برعلا نع لقني مل .بيكرت ثادحإ هنأ هيلع درلا يف يفكيو .برعلا نع

 ظ هل #6

 (برعلا مالك نم ٌموهفملا وأ عومسملا ٌّدُرَي اميف "سايقلا" زوجي ال) :اًيناث
 ةجاحلاب ةاحنلا ريكفت يف طبترم امهالكو هلبق اطبافلل نيك طاق اذه

 ىلع هئطخ نم مالكلا باوص زييمت :اهضرغ ةعانص وه يذلا ءوحنلا نم ةسيئرلا

 در اًسايق اوزوجي مل كلذلو ؛حيحصلا '"'سايقلا" قيرطب برعلا .بهاذم

 اذإ كنأ ملعاو" :ينج نبا لوقي ؛مهمالك نم موهفملا وأ برعلا نع عومسملا

 ىلع رخآ ءيشب هيف تقطن دق برعلا تعمس مث ام ءيش ىلإ "سايقلا" كادأ

 ."””" هيلع مه ام ىلإ هيلع تنك ام عدف هريغ سايق

 (ناعّبَض) ىلع عابضلا ركذ (ناعّبَضلا) ةينثت يسرافلا يلع وبأ راتخا لصألا اذببو

 نسحلا وأ معز ءعابّضلا ركذل (ناَعْبِض) :مهوق هدحاو ريغ ىلع ينث امو" :لوقيف

 ىلع ركذملا اونثق ء(َناَعْبص) :هتينثت يف اولاق (ناَعْبض) ةينثت اودارأ اذإ مهخأ رمع وبأو

 لاقو .بابلا اذه ين ثنؤملا ركذملا بلغف (ثنؤم وهو عَبَض هدرفم نأل) ثنؤملا مسا

 هلاق ناك نإذ «ناعّْبِضو .عابضلا يهو .عّبضأ ثالثو ناعُّبَضو بَ :اولاق :ديز وبأ

 )١( ةاص «يوحنلا نايح وبأ * *.
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 ةينثذ نع ثنؤملا ةينثتب مهءانغتسا ىور هنأل ؛ىلوأ نسحلا بأ لوق ناك ءاسايق

 .""هنم موهفملا وأ عومسملا دري |ميف 'سايقلا" زوجي الو ناعْبِض

 نيبتي يوحنلا ركفلا يف هنع رودصلاو عايسلا مارتحا نيكرلا لصألا اذببو

 ىلإ اوئجل ةاحنلا نأ وه ةريحلاو ةشهدلا ىلع ثعبي ام نإ" :لاق نم لوق داسف

 :ةيبرعلا وحن دّقع ام ةلثمألاو دهاوشلا عنص ىلإو "”سايقلا"و '"'ضارتفالا"

 اهومصوو «لاهعتسالا ين ةدرطملا ةقثوملا بيلاسألا ىرخأ ةيحان نم اوضفرو

 ةاحنلا اهركتجي ةعانص ىلإ تلوحت دق ةغللا نأ تبثي كلذ ءأطخلاو نحللاب

 ةاحنلا ميسارم راظتنا الإ اهب نيملكتملا ىلع امو ءاهيف فرصتلا ةيرح نوكلميو

 مهمكحي ناك لب ؛مهئاوهأل اقفو ةغللا يف نوفرصتي اوناك ام ةاحتلاف ؛”"اهعابنال

 الف "ابباطخ دوهعم"و ءمهتغلل نيرّظنملا "برعلا ةقيرط "ءارقتسا كلذ يف

 اهنئَس ين اًلخادو «يناعملا نع ةنابإلا يف ةغللا قئارطب اًطبترم ناك ام الإ نوزوجي
 مهؤارقتساف ,.مهدصاقمو مهضارغأ نع ةنابإلا يف اهباحصأ قئارطو ءابيراجو

 .هي قثوي نمو ءبرعلا نع تعمس حجح" ىلع مئاق هيوبيس ةاحنلا مامإ لوقي اك

 .”"برعلا نم اهعمس هنأ معزي

 ١ ١. ةيص ءرعشلا باك (1)

 ,! ةىح .ىيحلطلا عجا رم أ .ىنسملا نع بارعألا ةلالدو ىروحتلا زارخا 22

 .,؟ةدرا ةهساتحلا()
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 . (مهمالك يف درطملا رثكألا ىلع اهنإ '' سايقلا'") :انلاث

 فده ءارو نيعفدنم اوناك ةيبرعلا ءاذع نأ كردي يوحتنلا ركفلا يف رظانلا

 نم ةطبنتسم لوصأ يذ ةيبرعلل ملع عضو :وهو الأ ؛هلجأ نم مهسفنأ اودهجأ

 عباط اهل «ةيبرعلا جذانلا نم ةاحوتسم دعاوق ةغايصو .برعلا مالك ءارقتسا

 جهنم" ةجيتن ناك نإو «"ريظنت" لك نأش نم هنأ الإ .طابضنالاو لومشلا

 :عماجلا مهلصأ ناك مث نمو ؛"ماظنلا" نع جرخي ام هيف دجوي نأ "يئارقتسا

 لب «ناك اّيأ برعلا هتلاق ام سايقملا سيلف "درطاو عاشو رثك ام ىلع سايقلا"

 نبا لاق ؛اًيلاغ درطملا ريثكلا رابتعاب برعلا مالك عبتت نم جرختسملا رايعملا سايقمل

 هتيمس امك تعضو امع ينربخأ :ءالعلا نب ورمع يبأل لوقي يبأ تعمس" :لفون

 كتفلاخ |ميف عنصت فيك :تلقف ءال :لاقف ؟هلك برعلا مالك اهيف لخديأ «ةيبرع

 . "تاغل ينفلاخ ام يمسأو ءرثكألا ىلع لمعأ :لاق ؟ةجح مهو برعلا هيف

 وأ ةذاشلا رهاوظلا"و "يبرعلا ناسللا يف عاش ام" نيب اذه زيمتلا أدبمو

 (ب يوغللا عقاولا ريوصت ىلع ةاحنلا صرح ىلع لدي وهو ءاّدج مهم "ةيدرفلا

 نونبي اًرايعم اهلعجب ةدرطملا رهاوظلل مهليجبت عم «تايئرجلا فلتخم نم هيف

 .مهئيناوق هيلع نوميقيو مهدعاوق هيلع
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 . يوتحي ذإ ؛تاغللا عيمج يف ةدوجوم ةرهاظلا اذه لب ءاًعدب سيل اذه مهعينصو

 ءامسألا نم صقني وأ ديزي ردق ىلع" :"سيردنف لوقي | تاغللا نم ةغل لك وحن

 ةليلعلا وأ ةفيعضلا غيصلا ةلباقم يف ةيوقلا غيصلاب اًضيأ ىمستو «ةذاشلا لاعفألاو

 جراخ ىقبت ةيوقلا غيصلا هذه ."سايقلا'" هضرفي يذلا ميظنتلل ملستست يتلا

 ."سايق لمعل اًساسأ ذختت نأو ءالثم ريصت نأب ةريدج ريغ «ةدعاقلا

 ءاهتعامج ةنسلأ ىلع عاشو درطا ام مزلي نأ ءام ةغلب ملكتملا ىلع يغبني ذئنيحو

 تدقف مث نمو «يعمجلا اهعباط تدقفو يدرف ماظن ىلإ ةغللا تلوحت الإو

 :لوقي ذإ ؛ةغلاب ةقدب جارسلا نبا لبق نم هررق ام اذهو ءاهتفيظو ءادأ ىلع اهتردق

 يف درطي الف «هنم ذشي يذلا فرحلاب َنعُي مل «بابلا عيمج يف درطا اذإ سايقلا"
 ''سايقلا" ىلع ذاشلاب ضرتعا ولو ؛مولعلا نم ريثك يف لمعتسم اذهو .هرئاظن

 ين كش ال ءاقلاخم اقرح تدجو ىتمف .مولعلاو تاعانصلا رثكأ لطبل .درطملا

 تيبلا سيلو'' :لوقي رخآ عضوم يفو ""ذاش هنأ ملعاف ءلوصألا هذه هفالخ

 الو مالك يف هيلع عمجملا لصألا ىلع ًةجح دانسإ ىندأب ظوفحملا مالكلا وأ ذاشلا

 دقو ”"هعم ةجح ال نمو ءوحنلا لهأ ةفعض اذه ىلإ نكري امنإو .هقف الو وحن

 :مفوق وحن نم بابلا اذه يف ةطباضلا مهتالوقم ترتاوت

 )١( .ةغللا :هباتك يف ص١ ١؟.

 ) )9ءلوصألا ١/ 2657
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 . "هيلع ساقي رثكألا نكلو ءاهيلع ساقي الو برعلا نع ظفحت رداون :لقألا" «

 . ''كتالز ترثك .كسيياقم يفاهيلع تدمتعاو ءكضرغذاوشلاو رداونلا تلعج ولف"

 ." "رمتسملا 'سايقلا'' اهب رسكني ال ةضراعلا ءايشألا"ف «

 . مه وصأ نم اذهو «لقألا ىلإ تافتلالا مدع رثكألا"ف ه

 .”"ضراوعلا ال .لوصألا ىلع اهنودقعي امنإ- ادب - مهنيناوق"ف ٠

 يف عقو اذإ ردانلا ريبعتلاف ,دارطالا هيف برعلا نم مهف ام ىلعالإ سقت الف" ٠

 . "هيلع '' سايقلا'' زجي مل ءدرطي لو رمتسي ملو «ةيبرعلا باوبأ نم باب

 ."امهب ةرثكلا ىلع ضرتعي الو ءامغ مكح ال ردانلاو ةرورضلا" ٠

 نم نأ ىكح ينايحللا نأ ىرت الأ ؛لاقي برعلا نع ىكحي ام لك سيلف" .

 ال يتلا .داوشلا نم كلذ ريغ ىلإ ''مل"ب بصنيو "نل'"ب مزجي نم برعلا

  .””اهيلع ساقي الو ءاهيلإ ثفتلي

 د د6 1#

 )١( ءباتكلا 5/ 6

 .168 ١/ .دريملل ءلماكلا (؟)

 .١4ةص «يربكعلل ءعمللا حرش يف عبتملا ()

 ١١. اص «نييولشلل «ةئطوتلا (5)

 , 4 ١/ نيبولشلل «ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش )2(

 .584 ١/ «يرميصلل .ةرصبتلا (5)

 . ٠١ /5 :يسرافلا يلع يبأل ؛لافغإلا (0)

 ش .53 ةص .فاصنإلا (48)
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 ١ ليلقلا" نوضفري ال "درطملا بلاغلا" ىلع مهدعاوق نونبي انيح ةاحنلاو

 ذاشلل نورظني ةاحنلا" :لوقي ذإ «ءديع دمحم روتكدلا هاري امك «هنوداعي الو ”ردانلا

 .تاغللا يف ايداع ارمأ هاري ذإ ؛هل ةرظنلا يف حماستم ثيدحلا جهنملاو .ءادع ةرظن

 ءاهدارفأ ضعب اهفلاخي نأ اهبضغي يتلا ةسيقألا (ةاحنلا جهنم)لوألا ساسأو

 روطتلاو .ةغللا روطتب ءارقتسالا فارتعا وه (ثيدحلا جهنملا) يناثلا ساسأو

 ذاختا ىلع دمتعت ىلوألا ةرظنلاو .عوقولا :ريثك اًرمأ ةدعاقلا نع جورخلا لعجي

 ""يسايقلا غوصلاب ملكتملا مايق ىلع دمتعت ةيناثلاو .ثحبلل ةليسو ''سايقلا"

 .برعلا نع اعومسم ماد ام «ذاشلا ليلقلا نولبقي ةاحنلا ذإ ؟قيقد ريغ مالك اذهف

 در نيب قرفو .هريغ ىلإ هنودعتي الو -5-ذ نوفقوتي نكلو ”"دري ال عامسلاف"

 ىرخأل نودعقيو «درطت ملو عامس اهب درو ةغل نوظفحي مهف ءهيلع ءانبلاو ءيشلا

 الو ظفحي" :ةعئاشلا مهتلوقم يف حضاو اذهو «برعلا مالك يف تدرطاو ترثك

 فقتو .هيلع لمحي الف ,ذوذشلا ىلع ءاجو سايق ريغ ىلع ينأي'' اف "هيلع ساقي

 :برعلا تلاق ولو" :هيوبيس لوق نم مهفي ام وهو .""اذكه ناك اميف عامسلا عم

 الو (نكل هذوذش عم ) مهتعباتم نم دب نكي ملو .هّتلقل 'لضفأ يأ برضا"

 .*”"'سايقلا يف ركنملا ذاشلا ىلع سيقت نأ كل يغبني

 .اهدعب امو ١٠4ه ؛ىبرعلا وحنلا لوصأ )١(

 .؟١؟ /؟ ءيضرلل ؛ةيفاكلا حرشو :رظنيو 6 11 قع را كيناحلل 22

 ,؟ ١ةص طبلا ةيفإ

 ): «ساتكلا( 207/7 ٠
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 وبأ يلع روتكدلا مريام ايبا دَعتو ءصوصنلل لامهإ اضيأ كلذ يف سيلو

 لوصألا نم الصأ" اهب دادتعالا مدعو صوصنلا لامهإ لعج ىتح ءمراكملا

 هنع دتمت نأو نينقتلا هنم أدبي نأ بجي يذلا ديحولا دنسلا اهنأ عم «ةيوحنلا

 سايق نم ءاّريثك لب ءاثايحأ ةاحنلا دنع هارن ام ةقيقحلا هذه يفني الو .دعاوتلا

 ثلاث ال نيليبس ريغ لمتحي ال صوصنلا نم فقوم ديدحت نأ كلذ ؛ريثكلا ىلع

 وهو «اهب ديقتلا مدع امإو ءاهيف دوجوم وه ام دنع فوقولاو اهب مازتلالا امإف ءاه

 . "'اهلامهإ نينقتلا لاجم يف ةرورضلاب ينعي

 نم اهلاكشأ يف غاصي ام ىنبتت نأ ىلع ةغللا ةردق" هتضرف يجهنم رمأ وه لب

 لمعلا ةعيبطو «ةيحان نم ”" اهيدل ةدرطملا ننسلا نع اهماظتنا يف حازنت دق طامنأ

 ةيددعتلا نم هيف ثحبلا تايطعم ثحابلا جرخي نأ" بجوت يتلا ءيوحنلا

 ةروص مسربي نأ هل ىنستي ىتح ناكمإلا ردق - دحوتلاو لومشلا ىلإ عونتلاو

 نوكي ال اذهو .ىرخأ ةيحان نم "" ماظنلا اذه يف ةمئاقلا تاقالعلا ةعيبطل ةقيقد

 دعب يوحنلل ىنستيل ؛ةرثكلا دح ىلإ ةلقلا دح نم ةعومسملا ةداملا جورخب الإ

 .هريغ هيلع ساقي اًساسأ هيدل تنوكت يتلا ةداملا ذاختا كلذ

 خا 1

 ١ ١١. ص «يروحنلا ركفلا ميوقت 2230

 . 0١ص «يدسملا مالسلادبع .د :ةيفرعملا اهسسأو تايئاسللا (؟)

 .؟ ١7 ص ء.يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ىنعملا ةلزنم (9)

 سبة 8*



 يوحنلا سردلا يف تعاش تاحلطصم

 ركفلا يف عاش نأ "سيقملا ريغ"و "هيلع سيقملا" نيب زييمتلا اذه ةرمث نم ناك

 نم ادحأ نأ دهعي ملو .بيكارتلاو غيصلا اهب تفصو تاحلطصم يوحنلا

 :ايقا رلا ايو اهريرعم تادرقلا هلق رعت دك ىنادقلا ةادبنلا

 تءاجف تادرفملا هذه موهفم برقي نأ لواحف اذه كردأ دق ماشه نبا لعلو

 .وه هضرتفا الثم برض هنأ ريغ «هولاق امع اًنيش دزي ملو ؛برلطملا نود هتلواحم
 :نولمعتسي مهنأ ملعا" :لاقف «تادرفملا هذه هموهفم يطويسلا هنع لقن دقف

 .اًدرطمو ءاليلقو ءاّردانو ءاًريثكو اًبلاغ

 .فلخمتي ال (درطملااق .ه

 .فلختي هنكلو .ءايشألا رثكأ (بلاغلا)و «

 .هنود (ريثكلا)و ©

 .هنود (ليلقلا)و

 .ليلقلا نم لقأ (ردانلا)و

 ريثك اهيلإ ةبسنلاب (رشع ةسمخلا)و ءبلاغ (نيرشعو ةثالث) ىلإ ةبسنلاب (نورشعلا)ف

 .”””كلذ هيف لاقي ام بتارم اذبب ملعاف .ردان (دحاولا)و «ليلق (ةثالثلا)و ,بلاغال

 ظفللا يف ةيددعلا ةرثكلا ىلع مئاق "" سايقلا" نأ اذه هريسفت نم مهف دقو

 اهوهو «ثيدحلا ىوغللا ركفلا هلبقت ام وهو هتلق ىلع مئاق "ذوذدشلا"و .هثأد

 .5؟/اص «يوفكلا ءاقبلا يبأل تايلككلاو 08 ١ص «حارشنالا رشن ضيف :رظنيو ك0 7ص .حارتقالا )١(
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 اهيلع ساقي يتلا ةرثكلا هذه نم رئاحلا فقوم نوفقي نيثدحملا نم أًريثك لعج

 ةرثكلا يهأ ؟ءاعمج لئابقلا مأ ؟ةدحاولا ةليبقلا دارفأ نيب ةيددعلا ةرثكلا يهأ"

 اف لوألا ناك اذإف ؟ةبسنلا جارختساو ددعلاو ماتلا ءارقتسالا ىلع ةمئاقلا ةيبسنلا

 ؟ريثكلا ةبسن ايف ةيناثلا تناك اذإو ؟اذام مأ ةرشع مأ ةسمخ مأ ةثالث يهأ ؟اهدح

 اوماق مهنأ نويرصبلا يعدي لهو ؟ةيوغل ةرهاظ لك يف ةبسنلا ءارجإ نكمي لهو

 .”"؟اهوصلختسا ةيوحن ةدعاق يأ يف ةبسنلا جارختساب

 :هنأب يوحنلا ركفلا يف "سايقلا'' ىلع مكحلا ىلإ ةريحلا هذه مهب تضفأ دقو

 اكببتكي ىوشاع نب ادم انلا ديخ ةاكنألا اذهف ءدساف ساسأ ىلع مئاق ©

 عمجم ىلإ همدق "دساف يوحن سايق ةقبر نم ليضفتلا لعفأ ريرحت" :هيمسي

 ةرثك نم هاري ام ثحبلا اذه ىلإ عفادلا ناكو 2"دادغبب ةيبرعلا ةغللا

 لعفأ هنم غاصي امل .نومدقتملا ةاحنلا 557 نقلا ظورشلا قف. "ذاويفلا"

 .لضافتلا ةيلباق ريغ ىرخألا طورشلا نم اًدحاو دجي مل هنإ ىتح ؛ليضفتلا

 دقو .هنم ةجراخلا "ذاوشلا" ركذب اًبقعم ءوحنلا بتك يف هوركذو الإ

 ذاتسألل ءوحنلاو ةغللا :رظنيو 214 هص ءرمع راتخم دمحأ .د ,برعلا دنع يوغللا ثحبلا )١(

 لوصأو ءت؟اصضص د نيج اي ا ا لو سانا تاي نس ىلا ٠

 . 45 ص «مراكملا وبأ ىلع.د ءيوحنلا ريكفتلا

 دهاشلا :رظنيو «18 ص ١938 ةئسل نيثالثلاو ةيناثلا ةرودلا رمتؤمل تارضاحملاو ثوحبلا (؟)

 ,775 ص ؛يشيدحلا ةجيدخ .د هيوبيس باتك يف وحنلا لوصأو
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 . ةجب+ دمحم ذاتسألا .هرادقمو هدحو "ذوذشلا" ىنعم نع لؤاستلا يف هعبات دقو

 ليضفتلا لعفأ غوص طورش نم ةذاش ةاحنلا اهدع لاثم ةئام ءاهز دجو يذلا «يرثألا

 ." !!؟اهددعامو ؟نومعزي ىتلا ةرثكلا دخ مف ءاذوذش ةرثكلا هذه لثم ناك اذإو"

 "هركتلا" ةلكفمل لج فري نأ عيجلا نقوم لإ ءبلط نأب اذه تعو

 ءانثأ يف اًمزاج اًعطاق اًديدحت كئلوأ لك ملاعم ديدحتو "ذوذشلا"و "ةلقلا"و

 .""سايقلا" اياضقل مهثحب

 بارطضا يف ىمادقلا ةاحنلا عوقو يف اًببس ناك -''سايقلا" :يأ هنأو ه

 نم ريثك ىلع بارطضالا اذه سكعنا دقو" ماكحألا نم ريثك يف ضقانتو

 نأ نوري مهفالسأك مهنأ عم .ةصاخب نورخأتملا ةاحنلا اهررق ىتلا ماكحألا

 يف لوقي -كلام نبال اًعبت ينومشألا وه اذهف ."'سايقلا'' لصأ يه ةرثكلا

 يف نابصلا لوقيو .درطي ال اًريثك ناك نإو وهو :اًتعن ردصملا عوقو

 هعوقو نع لوقيو .عامسلا ىلع رصتقي لب :يأ :(درطي ال) هلوق :''هتيشاح"

 ىلع روصقم مهدنع وهف ةرثكب الاح عقي ركنملا ردصملا نوك عم :الاح

 برعلا ةغل يف اًريثك الاح وأ اًمعن ردصملا عوقو نوكي -اَّذإ -فيكف '”.عامسلا

 همحر -رمع راتخم دمحأ /روتكدلا انذاتسأ لوقيو .””!!؟هيلع ساقي الو

 ل ةث ص «قباسلا 010

 .114 / .نابصلا ةيشاحب ينومشألا (؟)

 .7 ١ ص «زيزعلا دبع نسح دمحم .د ؛ةيبرعلا ةغللا يف سايقلا (*)
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 (ليعف) نأب مهفارتعا (ريثكلا ىلع "سايقلا" مدع :يأ) كلذ نمو " :"هلل

 .عامجإب هيلع سقُي مل هترثك عم مهوقو .برعلا ناسل يف ريثك (لوعفم) ىنعمب
 عمج نيلعافلا ءامسأ نم ةدئاز ميمب ئدب ام عمج ةيسايق مهعنم :كلذ نمو

 ىلع ديزي ام ةغللا بتك يف ةعيرس ةلوجب عمجأ نأ تعطتسا يننأ عم ريسكت

 عونلا نمو !!؟سايقلل يفكت ال نوناثلا لهف .عمجلا اذه تعمج ةملك نينامث

 نأ عم "َنَعَف"' ىلع "'ةلوُعَف" ىلإ مهتبسن (ليلقلا ىلع "سايقلا" :يأ) يناثلا

 "ئئنشو ةءونش :وه دحاو لاثم يف الإ برعلا نع دري مل كلذ

 كك 0

 :تاحلطصملا ريرحت

 هب تضفأ امو نيثدحملا ضعب اهيف عقو يتلا «ةريحلا هذه نأ يل ودبي يذلاو

 هنأو ءدساف ساسأ ىلع مئاق هنأب يوحنلا ركفلا يف "سايقلا" ىلع مكحلا نم

 يف -"ذوذشلا"و ''سايقلا" نأب داقتعا 0 ه1 يضقانتلا نه نيتك لإ فدوف

 ريغ هارأ مهف اذهو .ةيددعلا "ةلقلا"و "ةرثكلا" ىلع نائاق -يوحنلا سردلا

 .رظنلا نود «نييوحنلا مالك يف "سايقلا" حلطصم يف رظنلا ىلإ اًعجارو «قيقد
 مهفلا حيتافم مدقت نأ نكمي يتلا يه تاسراملا هذه نأ عم .هل مهتاسرامت ىلإ

 :لوقأ كلذ نايبلو..يوحنلا ركفلا يف '"سايقلا" ةقيقحلا

 ذاتسألل «قاولا وحنلا :رظنيو ءاهدعب امو ١5١ ص «برعلا دنع يوغللا ثحبلا :هباتك يف 00

 * داهدس اجو 8ر1 يمص ضاع
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 : -”سايقلا" طانم نأ اًمامت كردي سايقلل نييوحنلا ةسرامم يف رظانلا نإ

 "'هرئاظن ةرثك'' هطانم لب ؛مهوتي امك هتاذ ءيشلل ةيددعلا '"ةرثكلا" سيل -مهدنع

 نإو ىتح .برعلا مالك ءارقتسا نم ةطبنتسملا نيناوقلاو ةماعلا لوصألل ةقفاوملا

 طانمف هيلعو .هتاذ ىف ةردنلا وأ ةلقلاب اقوصوم لوصألا كلت فاو ام ناك

 ريثك ذاشلا ناك نإو ىتح «هرئاظنلا هيلع ام ةفلاخم وه -هيهدنع ت'ذوذنعلا"

 ىلع نوكي امنإ '"'سايقلا"و .هرئاظن هيلع ل فلاخم هترثك عم هنأل ؛هسفن يف دورولا

 .بابلا اذه ين هرابتعا بجي مهم ءيش اذهو ءاهفلاخي امال رئاظنلا قفاوي ام

 ثدحت انيحف ؛كلذ ىلإ حملم (ه5١7:ت) ريثألا نبا نيدلا دجم مالك يفو

 ةثالث ىلع ةيبرعلا يف ذاشلاو" :لاق "سايقلا" نع جراخملا "ذاشلا" برضأ نع

 فوحتسا :وحن «لاعتسالا يف ذشي ملو «هباب نع دش برض :برضأ
 رئاظنلا :انه "بابلا"ب دارملاف ”"...ماقتسا لثم ذاحتسا :هسايقو .بوصتساو

 .ءارقتسالاب فورعم .ماع لصأ ىلع ةمئاقلا

 :يأ)هدوجو ف يذلا وه ردانلا" :لاق |[نيح ةقدب يدادغبلا هنع ريع ام اذهو

 ىلع يذلا وه ذاشلاو «(هباب رئاظن هتقفاومل) "سايقلا" ىلع ناك نإو «(هتاذ يف

 ةدرف 7-2 ناك نإو ” سايقلا" فالخ 1

 .1 5/١ ءةيبرعلا ملع يف عيدبلا 230(

 .4 /؟ ,بجاحلا نبا ةيفاش حرش (؟)
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 "ردانلا" نيب ةنزاوم ادقع انيح ؛يراصنألا ايركزو «يدربراجلا هدكأ ام وهو

 فالخب نوكي ام مهلاعتسا يف "ذاشلا"دب دارملا نأ ملعا " :الاقف "ذاشلا"و

 مل نإو .هدوجو لق ام ''ردانلا"و .هترثكو هدوجو ةلق ىلإ رظن ريغ نم '"'سايقلا"

 نأ لمأتملا فرعي " :هلوقب (هلوق ىلع ةعامج نبا بقعيو .”"سايقلا"' فالخب نكي
 دوو. لقو ""سايقلا" فلاخ زق ::.هحو نم امومع ""ردانلا"و '"ةاعلا" ني

 " ".طقف ردان .فلاخي لو لق امو ءطقف اًداش ناك ءاًررثك ناكو هفلاخ امو «ردانو ذاش

 يف تاحلطصملا هذهل ةفلتخملا هيوبيس تالامعتسا نم مهفي ام عقاولا يف اذهو

 :كلذ نعو .ةاحنلا نم هريغ تآلا_عتسا نمو هباتك نم ىتش عضاوم

 رج اناا“ ةلارقي "ينزخ كت رج اذه" ة:برملا لوتا ةيرييع ليات ه
 وهو ؛عفرلا ةجولاف "برَخ بص ٌرْخج اذه" :مالكلا هجو ريغ ىلع اًنعن
 : رخل تعتأو رخا 2 ؛'سايقلا" وهو :بيدصلا و برعلا رثكأ مالك

 "برك ربي "برخب عين رعسم اذه ةييرعلا لوقف "فو طحفلاب
 عامجإ وهف ”ينج نبا لوقي امك ءضام نع ٍلاتو لوأ نع رخآ برعلا هلوانتي

 ةاحنلاو -هيوبيس هّدع كلذ عمو ءرجلاب "برت "ب قطنلا ىلع برعلا نم

 ةفص هنأل «عفرلا هقح ْذِإ ؛رئاظنلا هتفلاخمل "سايقلا" نع اًجراخ -اعيبج

 )١( «ةيفاشلا حورش ةعومجم ١/ 0١.

 .اهسفن ةحفصلا :قباسلا عجرملا (؟)

 .«باتكلا قوق / 2.

 ) )4ءصئاصخلا ١/ 1١57. :
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 ال "اًذاش دع اذهلو ؛فوصوملل ةعبات نوكت نأ ةفصلا يف لصألاو رخل"

 . "”هيلإ هريغ در زوجي الو .هيلع لمح

 نم مالكلا مَسقف ."سايقلا"و "عامسلا" نيب ةقالع نم ينج نبا هدقع ام

 :"برضأ ةعبرأ ىلإ "سايقلا"و "عامسلا" نم لك يف هتلقو هترثك ثيح

 .''لامعتسالا يف ذاش سايقلا يف درطم"و 0" لامعتسالا و سايقلا يف درطم"'

 ."'سايقلاو لامعتسالا يف ذاش'و ."سايقلا يف ذاش لامعتسالا يف درطم"و

 :ناسقلا انه انينعي يذلاو

 يضاملا :وحن كلذو ''لامعتسالا ين ذاشلا ءسايقلا يف درطملا" :وهو يناثلا

 لك لصأ نإ ذإ ؛"عدو"و "رذو" :لبقي "سايقلا"ف "عدي"و "رذي" نم

 .امهابأي لامعتسالا نكلو «ةدع تافرصت هنم يتأي نأل لباق ةيبرعلا يف لعف

 صوخأ" :مهطوقك ."'سايقلا يف ذاشلا «لامعتسالا يف درطملا" وهو :ثلاثلاو

 .لوصألل قفاوملا «سايقلا ذإ ؛"ذوحتسا" هنمو "رمألا بوصتسا"و ”ثمرلا

 .اًملأ ءاهرئاظن يف اى ءاهيف واولا بلق
 ىلع نئينبم "ذوذشلا"و "سايقلا" ناك اذإ :انه لاكشالا ريثي يذلاو

 ءيشلا نوكي فيكف -نيثدحملا ضعب ىري امك -ةيددعلا "ةلقلا"و "ةرثكلا"

 يف لاؤسلاو !؟لامعتسالا يف ليلق يأ "ذاش'' هنأ عم ةاحنلا دنع "اًسيقم".

 )١( قيالا 197/15.
 ) )5ءقبالا :رظني ١/  39.اهدعي امو
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 ذاش هنأ عم ءمهلاعتسا يف '"اًدرطم'"' "اًريثك'' ءىشلا نوكي فيك -اضيأ -هدض

 ظ ظ ! ؟مهسايق يف
 نأ ىلع ليلد هنأب ءقباسلا ينج نبا مالك ىلع ءناسح مامت /روتكدلا اناتسأ قلع مث نمو

 اهنع ةديعبو «ةغللاب ةلصلا ةتوتيم «ةاحنلا اهيف عقو يتلا --'' سايقلا"' اهب دصتقي - "ةيرايعملا"

 هاضري فيك يردأ تسلف '' :لوقي ءرخآ داو يف ةغللاو داو يف مهرايعم لب دعبلا لك

 ناك اذإف ,درطملا لامعتسالا ىلع اًيراج نوكي نأ -اّثاد -هب دصقي '"'سايقلا''ف «نويوغللا

 لكو ىنبم يأ ناك نإو .ههجو الو هاتبم يردأ ثسلف .درطملا لاعتسالل اًعلاخم ''"سايقلا''

 .”””مهعافد يف هنع نوعقادملا هاج امهم لبقي ال ''"سايقلا'' اذه لثمي هجو

 امم دصقي ال .همدعو "دارطالا'" نأ ك ردأل ينج نبا عينص انذاتسأ لمأت ولو

 ةماعلا لوصألا هتقفاوم لب -نظي امك -هتلق وأ فتاذ يف ءىشلا دورو ةرثك

 فلاخي وأ ؛مهلامعتسا يف لق نإو «هباب ىلع اًسيقم نوكيف «ةطبنتسملا نيناوقلاو

 .هتاذ دح يف هدورو رثك نإو .هباب رئاظن نع اًذاش نوكيف ءلوصألا

 :''لامعتسالا يف ذاشلا ءسايقلا يف درطملا'' يناثلا مسقلا يف ينج نبا ليثمت اذه دكؤيو

 مالك نم ةطبتتسملا لوصألل قفاوم "عدو"و "رفو" :"عدي"و "رذي" نم ينضاما مادختساف
 "رذو" امهنم يضاملا دورو :يأ -وهف اذهل ؛ةثالثلا غيصلا هنم ذخؤي لعف لكف ؛برعلا

 ." لامعتسالا يف ناتذاش امهف برعلا نع نيتملكلا نيتاه دورو لق نكلو ءسيقم -"عدو"و

 دا د ةتنهرلاو ةيراسللا نينتقللا 55

 :,الالا ص ءحارشنالا رشن صيف :رظني (00
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 '' سايقلا يف ذاشلا لامعتسالا يف درطملا" ثلاثلا مسقلا يف كلذك رمألاو

 اذإ ءايلاو واؤلا نأ :ةيبرعلا يف اهيف فالخ ال يتلا نيناوقلاو لوصألا نمف

 تجرخ ظافلأ مهمالك يف دجو دق هنأ الإ .افلأ اتبلق مهلبق ام حتفناو اتكرحت

 :ىوححن .مطوصأل ةملاخجم اه برعلا لايعتسا درطاو .ةدعاشلا هذه نع

 اعز :ينج نبا هب 0 اي نع ىلإ "ذوختسا"و "”توصتفا"و "صوخأ"

 نأل الهأ هوحنو كلذ يف اوري مل ةاحنلا نإف اه برعلا لابعتسا نم مغرلا

 دراولا عامسلا عابتا نم دبالف اذهو «هرئاظن هيلع ام ضراعي هنأل ؛هيلع ساقي

 :تعمس اذإ كنآ ىرت الأ" .هريغ هيلع ساقي الصأ دخت ال هنكل ءهيق

 امهيف عمسلا هب درو ام زواجتت ملو ءامهاحب امهتيدأ "بوصتسا"و "ذوحتسا"

 الو .عوستسأ : عاستسا يف الو ؛موقتسا :ماقتسا يف لوقت ال كارت الأ ,هريغ ىلإ

 عيبتسا :عابتسا يف 117

 رئاظن ةقفاوم ىلع ,يوحنلا ركفلا يف موقي "سايقلا" نأ نم-اًضيأ هيلإ تبهذ ام دكؤيو ©

 ةلقل تسيل ةفلاخملا هذهو «سايقلل اًقلاخم نأشلا ريمض ماشه نبا رابتعا -ريغال «بابلا

 نبا اهركذ ةسمخ هوجو نم (رئامضلا ةيقب) هرئاظن فلاخي نأشلا ريمض نأل لب ؛دورولا

 الو «عباتب عبتي الو «ةلمج الإ نوكي ال هرسفمو امور هدعب ام ىلع دوعي'' :هنأ يهو ماشه

 .””دارفإلل مزالم هنأو .هخساون دحأ وأ ءادتبالا الإ هيف لمعي

 )١( ءصئاصتملا ١/ ٠+1,

 0 /7 .ريمألا ةيشاحب بيبللا ينغم 2220
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 :يف صئاصخلا يف ينج نبا هدقع باب لوح هرادأ -يطويسلل اضن انه نأ ىلع ه

 مهفلا اذه دكؤي -”"هنم رثكأ وه اميف هضفرو لقي ام ىلع "سايقلا'"' زاوج"

 ةقفاوم وه -مهدنع -"سايقلا'"' ىنبم نأ هيف كشلل لاحم ال اب نيبيو

 :يطويسلا لوقي - رئاظنلا

 ىلع عنتميو ءسايقلل هتقفاومل ليلقلا ىلع ساقي دققف ةرثكلا :هيلع سبقلا طرش نم سيل"
 (ةماعلا لوصألاو نيناوقلل هتقفاومل ليلقلا ىلع "سايقلا" وهو) :لوألا لاثم .هل هتفلاخمل ريثكلا

 ءاج امنإ :تلق نإف :(شفخألا :ينعي) نسحلا وبأ لاق ...يتتش :(ةءونش) ىلإ بسلا يف موق

 فاطلأ امو :”(صئاصخملا) يف لاق ءاجاام عيمج هنأ :باوجلاف قءونش ينعي دحاو فرح يفاذه
 هيف تأي لو «هلباق ''"سايقلا'"و «فرخلا اذه وه ةلوعف ين ءاج يذلا نأ :هانعمو ! باوجلا اذه

 الوبقم ''سايقلا'' يف احيحص-اًضيأ-ناكو .ءاجام عيمج ىلع ناسنإلا ساق اذإف ضني ئش

 لاحلاو .ةغللا ةعيبط نع هجورخل- ريثكلا ىلع "سايقلا" مدع وهو) يناثلا لاثمو ...مول الف

 وهف ّىِمَّلْسو َيِنيرقو يفت (ميلُس)و (شيرق)و (فيقث) يف مهوق (هنم وه يذلا بابلل ةماعلا
 :(ديعس) يف لاقي الو «”"' "سايقلا"" يف فيعض هيوبيس دنع هنإف (ّيئتش) نم رثكأ ناك نإو

11211 

 َيِمرَك 'ميرك) يفالو يدع

 )١( .ءصتئاصخلا ١/ ١١1.

 .اهسفن ةحفصلا :قباسلا (؟)

 )( فذحي ال بسنلا دنع ؛ماللا حيحص -اهمضو ءافلا' حتفب -"ليعف" نأل ؛7768 /# .باتكلا

 حيرصتلاو : 4/5 بجاحلا نبا ةيفاش حرش :رظني .ةثالث لاوقأ ىلع .ءيش هنم 7/ 571

 ) )4.اهدعب امو اا/ 6 صو ؛حارشنالا رشن ضيفو ءاهدعب امو 777 ص «حارتقالا
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  "ةرثكلا" ىلع دمتعي نكي مل "سايقلا" يف ةاحنلا جهنم نأ نيبت دق ذإو

 ةفلاخم مدع"و "ةيبرعلا لوصأ ةقفاوم" ىلع دمتعي ناك امنإو «ةيددعلا

 موجها اذهل الو «نيثدحملا ضعب اهيف عقو.يتلا ةريحلا هذه ىنعم الف "رئاظنلا

 ظ وحلا كلنا لغ

 .روشاع نبا ىلع در (نيح /يلوخلا نيمأ خيشلا موحرملا لبق نم هررق ام اذهو

 دنع "ذوذشلا"و "دارطالا" طانم نأ ائيبم ءنيقباسلا اههؤاستو اهتريح يرثألاو

 1عقأ ق هيويبس لوقب أل دعبس "اهتقلاغلا رآ "اننا ةماعلا لالا ةقاون"" ةره نادل

 اذه ظفحي انإو ءلعف هل سيلو هلعفأ ام :هيف برعلا لوقت ام باب اذه" :ليضفتلا

 سيل ىتلا ءايسألا هذهو ...نيريعبلا كنحأو نيتاشلا كنحأ :اولاق :ساقي الو اظفح

 صن ىلع خيشلا بقعي مث .”"هنم لعفأ :لاقي نأ اهيف "سايقلا'' سيل لعف اهيف

 ةراعلا سم نابي قدي انتا «ىتلا اذه تدروأ ناو" :ةفلوقر كاذهت ةيويم

 ."””هتردن وأ ددعلا ةلق رابتعاب ذوذشلا سيلو .هطانم كلذ نأ و دارطالل هتلباقمو

 وه الو دساف ريغ" :'"'سايقلا" يف ةاحنلا "قطنم" نأ اذه نم خيشلا صلختسيو

 ةاحنلا ريكفت يف داسفلا نم ءىش ريسأ ليضفتلا لعفأ :سيلف ءاهنم ررحتلا سمتلي ةقبر

 يقارعلا يملعلا عمجملا ىهتنا خيشلا مالك يفةجيتنلا هذه ىلع ءانبو ”"'.هريغ وأ اًسايق

 )١( باتكلا 4/ 1٠١.

 «نيثالثلاو ةيناثلا ةرودلا دادغبب ةيبرعلا ةغللا عمجم .تارضاحملاو ثوحبلا ةعومجم ةف ص١ ١ 5ءومابيعدها.

 .اهدعباأمو ”١٠١ ص ءقباسلا (*)
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 هورعي ال .هيف اوقرغأ نيذلا وأ .هب اوءدب نيذلا -ةاحنلا دنع -''سايقلا" ” :نأ ىلإ

 ."”ريظنتلاب الماك اًروعش ناك هنكلو ءاّيمكحت اًسايق نكي لو ..داسف

0 0 2 

 :امهيلإ ةراشإلا ردج نارمأ انهو

 نأ نم ءيبرعلا وحنلل نيخرؤملا نم ريثك ىدل رهتشا ام نأ :امهدحأ ٠

 مالك نم ضافتسا ام"و "عئاشلا ريثكلا" ىلع مهدعاوق نونبي نييرصبلا

 هومر وأ :هولوأت هفلاخي اب مطوصأ نم لصأ مدطصا اذإف "برعلا

 ول" مهنإف نويفوكلا امأ .""عومسم لك' ىلإ نوتفتلي ال مهغأل" ؛ذوذشلاب

 اوبوبو ءالصأ هولعج لوصألل فلاخم ءىش زاوج هيف اًدحاو اًنيب اوعمس

 ءاّدهع هل ضقني الو .هل رفخي ال عامسلا ديب هؤاول مهبهذم"ف "هيلع

 الو .هدعاوق نم ةدعاق فسن .هلوصأ نم لصأ ضقن ينوكلا ىلع نوهيو

 .قيقحتلا دنع تبثي ملو «قيقد ريغ اذهف . ”"عومسملا حارطا هيلع نوبي

 ."هنايب مدقت امك

 .77ا/ ص ءهيوبيس باتك يف وحنلا لؤصأو دهاشلا :رظنيو ٠١. 5 ص ءقباسلا )١(

 .18١١غص «حارشنالا رشن ضيف (؟)

 .5١١ة ص ءقياسلا (*)

 .7ا/الاص «يموزخملا يدهم .د ؛ةفوكلا ةسردم (4)

 .قلاكص :رظني ( ه)

 - غ1



 مالك نم وهف برعلا مالك ىلع سيق ام".نأ نم ينزاملا هركذ ام :اهيناث *

 تاغل نم ةغل سايق ىلع قطانلا" :هلوق ينج نبا هيلع عّرفو .”" برعلا

 ."هنم اًريخ ءاج ام ريغ ناك نإو .ىطخم ريغ بيصم برعلا

 ال "ريثكلا" ىلع "سايقلا" ين مهطباض عم ضقانتي هرهاظ لوقلا اذه نإف

 برعلا مالك نم وه "اًذاش" وأ ناك "اًدرطم"' ةغللا ف عومسم لك نآل ؛"ليلقلا"

 ضقانتي مالك اذهو "مهمالك نم وهف برعلا مالك ىلع سيق ام" :نولوقي مهو

 ؛هتسرامم عم ضقانتي اى "'ذاشلا"و "درطملا" يف هسفن ينج نبا هررق نأ قبس ام عم

 ضفرت نم ىلإ تبسن وأ برعلا نع ةاورلا اهاكح تاغل ىلع '"سايقلا" عنم" ذإ

 .عدو لامعتسا لثمو «ميمت نع يورم 5 :يواولا نم لوعفم ميمتت :لثم «هتيبرع

 حيبأ ولو ءدواد يبأ لوق يف لقبم لامعتساو .دوسألا يبأ ىلإ بوسنم وهو

 .”"ةسيقألاو دعاوقلا تبرطضال برعلإ تاغل نم يور ام ىلع ''سايقلا"

 دوي. .قزاكل هذاكسأ لبق نموااتج ينج نبا مالكو ءحيحص مالك اذهو

 مالك نم ِسيِقملا ىلع ّسِيِق ام" نأب امهدصق.لوؤي نأ هعفدي نكل ءبارطضالا ىلإ

 دكؤي ام ينج نبا مالك يثو .بارطضالا ىفتني ذئنيحو 'مهمالك نم وهف برعلا

 اذإ امأ ,ةلسارتم ةينادتم تناك اذإ "ةحح اهلك تاغللا'' نأ :ركذ ائيح ءاذه

 لاق اذهلو ؛”لق ام ال رثك ام ىلع "سايقلا"ف .ىرخألا ترثكو نهادحإ تلق

 )١( فصتملا ١/ 18١.

 .غ '١ ص ءزيزعلا ذيع نسح دمحم .د ؛ةيرعلا ةغللا ىف سايفلا 2(

 ١7. /7؟ ءصئاصخلا (*)
 - غ5



 ليصفتلا همالك ىضتقاف" :قباسلا ينج نبا مالك ىلع اًملعم يمافلا بيطلا نبا

 ."”"لمأتيلف .اهيع ساقيف اهترثكو ءاهيلع ساقي الف ةغللا كلت ةلق نيب

 مهدر ةاحنلا ىلع باع ذإ ؛يدنجلا نيدلا ملع دمحأ .د هيلإ بهذ ام ةقد مدع حضتي اذبمو

 نأ نم ررضالف «ةيبرع ةحطل ابمأ تبث ىتم ' :الئاق لهو ملت تاجملل ندعو ب

 .”” ينج نبا لاق ايك «ىطخم ريغ بيصم برعلا تاغل نم ةغل سايق ىلع قطانلاو ءاهيلع ساقي
 :"'يوغللا قيبطتلاو «يوحنلا ريظنتلا نيب ةفاسملا'' سايقلا فلاخي ام ةدباعم يف ةاحنلا جهنم
 لوقي ؛''سايقلا" نم ىوقأ "عامسلا" نأ يبرعلا وحنلل نيرا ىدل تباثا نم

 بيكرت نم اهنإف "ءاوح" فالخب ءايلا فعاضم نم "ةّيَح” ظفل نأ نايب يف -ينج نبا

 مهوق نم باتكلا بحاص هاكح ام .ءايلا فعاضم نم ةيحلا نأ لع لديو" :"ىوح"

 هنم انملع دق "يويح" يف اًئيع ءايلا روهظف ''يويح"' :ةلدهب نب ةيح ىلإ ةفاضإلا يف
 قتبلأ ءايلا فعاضم نم ةملكلاف ةلتعم ماللاو ءاي نيعلا تناك اذإو .ءاي نيعلا نوك

 نم نيبرضل دحاو ظفل نم ''ءاوحلا"و "ةيحلا"' نوكت نأ بجول ةياكحلا هذه الولو
 ءرخآلا امأو .يناغملا ظفل نم ينأت امنإ ةاتاعملا نم اَلاَّمف نألف ءامهدحأ امأ "سايقلا"

 ةوق تملع كلذك رمألا ناك اذإو .ناءاي همالو هنيع ام رثكأ ءاب همالو واو هنيعام نألف

 نياك نيسايق بلغ ادمحاو اًعامس نأ ىرتالأ "'ساقلل" هتبلغو ""عامسلا'"'

 ,1 ١ ةةله .حارشنالا رشن ضيف 220

 . ١١١ ص م 151/1 ةنس -509/ ج «ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلحم ءةاحنلاو ءارقلا نيب عارصلا هرف

 ش .48 7/7 .صئاصتخلا ()
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 ' كلذ مارتحا بجو "سيقملا" عم "ءعومسملا" ضراعت اذإ ءاذه ىلع ءانبو

 ذختي ال -اضيأ -نكلو .هرئاظن يف ةيسايقلا ةدعاقلل عضخي الف "عومسملا"

 :ىنج نبا لوقي ؛ةديدج ةدعاقل اًساسأ

 ءاج ام ىلع عومسملاب تقطن ("سايقلا"و '"عامسلا" ينعي) اضراعت اذإ "
 * ""ناَطْيَشلا ُمُهْيَلَع َدَوْحَتْسا"' ىلاعت هللا لوق وحن كلذو .هريغ يف هسقت لو هيلع

 عيمج يف يذتحتو .مهتغلب قطنت امنإ كنأل ؛هلوبق نم دبال هنكل .سايقب سيل اذهف

 .""'هريغ هيلع سيقت ال دعب نم كنإ مث ,مهتلثمأ كلذ

 َنبُي ل نكلو ءلصأو صن هنأل ؛هيلع ءاج ام ىلع "عومسملا" عابتا بجو اهنإو
 .ةدرطملا اهنيناوقو اهدا زق ةغلل است ضال ىئانقلال" هيلع

 مدطصا صوصن تدجو دقق قلطملا "دارطالا"" قطن عضخت ال اهتعيبطب ةغللا تناك املو

 يف اًببس '"صوصنلا ضعب'”'و "رايعملا" نبي ضراعتلا اذه ناكو :مهرايعم نع جرخت ةاحتنلا اهم

 ''ةردنلا"'و ''ةلقلا''ف "سايقلل" ضراعملا "عومسملا" اهب فصو ىتلا فاصوألا ضعب روهظ

 رثكلا ةضراعم''و "'هلئاق ةفرعم مدع''و ''دهاشلا ةياور ربغت''و ''ذونشلا"'و "'ةرورضلا''و

 مهتزاجإب نويفوكلا اهزاجأ يتلا هوجولا ضعب عنف يف نويرصبلا اهب جتحا «للع كلذ لك "در

 .”ةرورضلا"و "ذونشلا" :يوحنلا سردلا يف اهزربأ ناك نإو '.(نكل) ربخ ىلع ماللا لوخد

 115 :ةيآلا «.ةلداجملا :ةروس 6(

 "554 4 / 5ر51 ١ :رظنيو 4 / ؛« صئاصخلا ةف

 .5184- 174 «فاصنإلا :رظني (5)
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 ةلواحم دعب نوكي امنإ "سايقلا" ةفلاخمب ةغيص وأ بيكرت فصو نأ ىلع

 .فسعتلا نم ءىشب لو "ةدعاقلا لا" و "عومسملا" بسانتيل "ليوأتلا"

 اًقتشم نوكي نأ لاحلا يف لصألا نأ ىلإ ةاحنلا روهمج بهذ (لاحلا) باب يفق

 انلصأ انفلات ءايشأ لاكن باب يف بتءاج دقو" :يربكعلا لاق «ةركن

 ةفرعم لاخلا عوقو كلذ نمف "لوصألا" هذه ىلإ "ليوأتلا"ب تدر

 ةفرعملا تلوأف .””ةكرتعم اهلسرأف :ريدقتلا "كارعلا اهلسرأف" :مهوقك

 نويفوكلاو نويرصبلا قفتي تعنلا باب يفو .لادبتسالا ةحص ةلالدب ةركنلاب

 مث "ّلدع لجر اذه" :مهطوقك ءلصألا فالخ ردصملاب تعنلا نأ ىلع

 نأ حص فيك :تلق نإف" :يرهزألا دلاخ خيشلا لاق «ليوأتلا يف نوفلتخي

 ليوأتلا ىلع نييفوكلا دنع كلذ حص :تلق ؟تاذلل اًتعن ىنعملا مسا نوكي

 ريدقت ىلع نييرصبلا دنعو ...لداع يأ .لوعفم وأ لعاف مسا قتشملاب

 ظ ظ .”"لدع وذ :يأ .فاضم

 ةفص ىلع ةيبرعلا ةاحن صرح :ىلع لدت برضلا اذه ىلع ىرخأ ةلثمأ ةمثو

 قيرط نع '"'ذاوشلا'' ةداعإب كلذو ؛مهدعأ وق ءانب يف طبضلاو كسامتلاو قسانتلا

 .ةيرهاظ داون ىزيه تيل انآ لع ةلالدلاو «ليوأتلا

 حلطصم حرتقا ذإ ؛يربكعلل فيطل قيقحت هيفو ؛,71 ١/ «بارعإللاو ءاثبلا للع يف بابللا )١(

 ش ."' لاخلا يئان"

 1171 /*؟ «حيرصتلا 22(
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 حيحصلا "سايقلا" ْدَرُي ال) :بابلا اذه يف مهطباوض نم ناك مَن نمو

 ءارقتسا نم طبنتسم ماع نوناق "سايقلا" نأ ىلع ًءانب "(ليوأتلا لبقي عامسب

 مل ليوآتلا لمتحي هجوب نوناقلا اذه مرخي ام مهنع درو ام اذإف .برعلا مالك

 ؟هذر نكمي هيإ :سايشلل املاح كرو اميف ىسافلا بيطلا ا لاق ؛هيلإ تفتلي

 ا لوصأ ابمأل ؛هي دعاوتقلا صضقنت الو .همالكب جدخ حيحص نع هدورول

 ." "ليوأتلاب لوصألل كلذ نم درو ام در بجي اذهو ؛عمسي ام درجمب ضقنت

 درو ام عيمج يف اغئاس نوكي ال -يوحنلا ركفلا يف -"ليوأتلا" نأ ىلع

 ناك امو ةليبق ةغل ناك ام نيب ةاحنلا قرفي امنإو .؛دعاوقلل فلاخم هجوب

 تناك اذإ" :"ليوأتلا" غوسيف «ةعئاشلا ةرثكلل اًقلاخم درو اًضاخ الامعتسا

 ةفئاط ةغل تناك اذإ امأ ؛لوأتيف «ةداجلا فلاخي ءىث ءاج مث ,ىش ىلع ةداجلا

 يلع يبأ ليوأت ادودرم ناك من نمو ؛ليوأت الف اهب الإ ملكتت مل .برعلا نم

 نأ لقت وررمع ايأ نذل ؛”تأشلا ريمص اهيف نأ ىلع "كل ا الإ 1 1 ١ ن7

 الرق تكا :عيبرلا يبأ نبال طيسبلا )١(

 .57/ ص ءحارشنالا رشن ضيف (؟)

 م :لاق رخآ اًمالك 547 ص "تايدادغبلا" يف هل نأ ىلع .؟7 الص «تايبلخلا يف كلذ ركذ (*)

 (كشلا الإ ٌببْطلا سيل) مهوقف ءاهارجم (ام) اورجأ امك كام) ىرجم (سيل) َنورْجُي اًموق نأ

 ثيدحلاو ةصقلا ريمض هيف نأ ىلع (سيل) هيوبيس لوأتي لو ...(كسملا الإ ٌُبيطلا ام) :مهرقك

 ."ريخلاو أدتيملا نيب (الإ) لاخدإ نم ليوأتلا اذه يف عزلي ناك امل
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 امل" :كلذ ىلع اقلعم ""ينغملا ىلع هتيشاح" يف ريمألا لاق .”"ميمت ةغل كلذ

 ةغل يف ال ءاهريغ ةغل 5 اًدوذش تعقو ةملكل نوكي ابنإ ليوأتلا نأ تفرع

 ."اهاوس نوفرعي ال موق

 صوصنلا نم هتحص تبث ام الإ -مهدتع -لوانتي ال "ليوأتلا" نأ اك

 دعب -الثم -جارسلا نباف ؛ليوأتلا هيف زوجي اًملاخم درو ام لك سيل ْذِإ ؛ةفلاخملا

 :تيبلل ضرعتي «ناولألا نم يتأي ال (ليضفتلا لعفأ) نأ ركذ نأ

 ضابإ ينب ِتحخأ نم ُضِيْبَأ ضايبلا يف كلثم يتبل اب
 ."هليوأتب متيي الو حرطي اذه لثم نأ ىريف
 ناك «هيلإ هعاجرإو ."سايقلل" فلاخملا "عومسملا" "ليوأت" نكمي مل اذإف

 نايتأي امهف "رعش'"' يف ناك نإ "ةرورضلا"وأ "رئت" يف ناك نإ "ذوذشلا"ب مكحلا

 .هنايب أيس ام اذهو "ليوأتلا" ةلواحم لشف دعب

 دإخا ةخا 2+

 )١( 77ص «حارشنالا رشن ضيف .

 )8/١ )5؟1؟.

 ١/ ٠١4. ءلوصألا :رظني (6)

 - 4 ره



 : ديدقلا الد

 ركفلا يف -هب دارملاو "' "هنع درفنتاو هباب هيلع ام قراف ام" : وه "ذاشلا"

 (ى هترثكو هدوجو ةلق ىلإ رظن ريغ نم "سايقلا" فالخب نوكي ام - يوحنلا

 ةدعاقلا ةيمومعل عايصنالا نع ذش ام لكل عسني ريبك تيب ةباثمب وهو .مدقت

 يبأ ثيدح نم هحملن ام اذهو .لامعتسالا"قيست ال ةدعاقلا نأ نع نو عة وعملا

 :لوقي + دانكلا "دع يسرافلا يلع

 يف هدارطاو .ءيشلا عاس دعب عضوتو 08 نإ (ذاوشلا :يأ) هذهو"

 اذإف ,ةغللا لهأ هب قطن ام بسح ىلعو ءىشلاب قطنلا ىلإ لصويل ؛لامعتسالا

 مث ؛"'تاسايقلا'' هذه عضو اذه ىلعف ...حرطبو ذشي نأ بجو هفالخ ىلإ ىدأ

 .هيلع هبنو هب ريخأ ءيش ةلمجلاو ةرهمجلا هيلع راجو «ةرثكلا هيلع امع دعب ذش نإ

 لع ليسا اطلع كسل ملعاو

 مى ."ذوذشلا" رهاوظ ىلع ةاحنلا اهب رطيسي ةيملع ةوطخ "ذاشلا" ديدحتو

 :نيرمأ يف .هلك يوحنلا ءانبلا يب مهسي" ها

 ةثالث ىلإ ةغللا يف ”ذاشلا" دوجو- هللا همحر -باوتلادبع ناضمر /روتكدلا انذاتسأ مجرأ دق )١(

 امإو .'"يوغللا ماكرلا"'ب هيمسي ام وهو ؛ترثدناو تنام ةميدق ةجه اياقب نوكي نأ امإ :رومأ

 ماظن نم اًراعتسم اًئيش نوكي نأ امإو .ديدج روطتل تاصاهرإو ٌةبادب "ذاشلا" اذه نوكي نأ

 . ةاذص «ةغللا يف ثاالاثمو ثوحعب :هباتك ظني .رواجي ىوغل

 .41 ١/ .صتاصخلا (؟)

 .5 ١ اادص «تايدادغلا (9)
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 ىلإ هدادترا ليلدب ؛''ةذاشلا" ريغ ه رئاظنلا ةيوحنلا ةبترملا ةحص تبثي هنأ :اههوأ

 .دودشلل بجوملا لاوز دنع سايقلا

 ىلع يوحنلا فعستو .ىرخأ باوبأ يف عقت «ةماع ةيوحن ئدابم دكؤي هنأ :|مهيناث

 .””"اهليلعتو رهاوظلا ريسفت
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 نأ دجي مهمالكل عبتملا انإو ءذش ام ذوذش ىلع صنلا ىلع اورصتقي مل ةاحنلا نأ ىلع

 :يلي ايف اهامجإ نكمي ءاهمكحت "طباوض" و "اهمظنت دعاوق" -مهدنع 5 رهاظلا هذه

 :”''ةريثك مهمالك يف ذاوشلا"

 ةقيقح مهمهقو «ةاحنلا يعو نيبي .مهم "طباض”و .مفهوصأ نم "لصأ" اذهو

 انه نمو «يوغل ماظن يأ نم هداعبتسا نكمي ال "ذوذشلا"' نأ :اهدافم ؛ةغللا يف ةمهم

 لطعي اغلبم غلبت ال ءاهترثك عم اهنأ الإ (ذاوش ةدعاق لكل) :ةروهشملا ةدعاقلا تناك

 هاب ما لك دع عابرزاط لسير مولا

 :""ةحاصفلا يفني ال ذوذشلا" ©

 ؛بابلا اهيلع ينب يتلا ةماعلا ةدعاقلاو قفتي ال نكلو ءحيحص "ذاشلا"ف

 .بابلا اذه يف هرابتعا مزلي مهم رمأ اذهو .هيلع ساقي الو ظفحي مث نمو

 .يكبلعب ريثم يزهر .د «يرجملا يناثلا نرقلا. يف يوحنلا فينصتلا ريياعم نم © )١

 ١-1١29 ةكص

 .1؟4 م75 «باتكلا ( 0)

 .571/ « حارشنالا رشن ضيف رف

 - مجاب/*»



 - ةيبرعلا عاضوأل ءاصقتسا دعب ةعوضوم لا دعاوقلا نع ذوذش وه انإ "ذوذشلا"ف

 .اهيف لخخادو ءاهنم وه لب ءاهتعيبطو ةيبرعلا نئس نع اًدوذش سيلو ءاهطاوحأو

 ةحاصفلا طرش نأ نم ينيوزقلا بيطنخلا هركذ ام "طباضلا" اذه ىلع دري الو

 مالك ىلع يكبسلا مامإلا بقع دقف "سايقلل'" ةفلاخم نوكت الأ ةملكلا يف

 '"'سايقلا'"' فلاخ ام (بيطنلا :يأ) فنصملا ىلع دري دقو" :لاقف ءاذه بيطخلا

 -يغبنيف (ذوحتسا) لثم حيصف هنإف ءميركلا نآرقلا يف دروف هلاعتسا رثكو

 نآرقلا ين عقت مل ثيح .ةحاصفلاب لخت اهنإ "سايقلا" ةفلاخم نإ :لاقي نأ - ذئنيح

 لخت "سايقلا" ةفلاخم نأ مّلسُي ال -ذتيح -لوقي نأ لئاقلو .ميركلا

 0"ميركلا نآرقلا يف هنم درو ام ٌةرثك عنملا اذه دنسيو «ةحاصفلاب

 ندع يذلا :برعلا نه ةروداع نيم افرق كانه نأ" ةةارآ ضللاو

 دصقم وه ريخألاف ءمهريغ نع درو'امو ءسايقلل اًفلاخم مهنع ةغللا

 اًرظن ةحاصفلا يفاني ال هناي يرحتلا ةيصقم موق لوألا اهأ ثييغالبلا

 مالك ءارقتسا ىلع ءانب ةداعلا يف عضوت ةيوحنلا ماكحألا نأ ىلإ

 تادرفمل معألا بلغألاو .مظعألا روهمجلا ىلع متاقلا برعلا

 اهنإ نويوحنلا" :(ه:ت 560154) نيبولشلا لاق ؛ةيوحنلا ةرهاظلا

 ."”"ضراوعلا ال لوصألا ىلع مهنيناوق اًدبأ نودقعي

 88/١. ؛صيخلتلا حورش نمض «حارفألا سورع 2930

 10 ١/ ؛ريبكلا ةيلوزجلا ةمدقملا حرش ش2(
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 مالك ءارقتسا نم طبنتسملا ماعلا نوناقلا نع جورخ -نذإ س-"ذوذشلا"ف

 ام اذهو .ةحاصفلا يفاني ىتح اهمالك يف برعلا ننس نع اجورخ سيلو «برعلا

 فلاخي ام ىلع ةاحنلا ماكحأ ضعب ريسفت يف (ه 9إ/٠:ت) يبطاشلا مامإلا هررق

 :لاقف «برعلا مالك نم درطملا

 ساقي ال"وأ "ذاش' :مهوق نأ ةاحنلا دصاقم ىلع علطي مل نم نظي امبرو"

 نآرقلا يف كلذ لثم عقي دقو .حيصف ريغ وأ هسفن يف فيعض هنأ كلذ وحن وأ "هيلع

 ال نييوحنلا نأل ؛سيبقتلاو ليهجتلاو عينشتلاب ىلوأ مهو ؛مهيلع نوعنشيف «ميركلا

 هجو مهيلع لهسي مسق :نيمسق ىلع برعلا مالك اودجو برعلا مالك اوءرقتسا

 .هرئاظن ةرثكل وأ لامعتسالا يف هترهشل ضراعم هضراعي ملو هيف "سابقلا"

 هجو هيف رهظي مل مسقو .هسايق يف لعفت كلذك برعلا نأب الع قالطإب هولمعأف
 فوقوم وأ ذاش :اولاق ىنمف .هفلاخي ام ةرثكو هتلقل ضراعم هضراع وأ '"سايقلا'"

 هيلع سيقن الو هب تملكت اهيف برعلا عبتن اننأ :هانعمف كلذ وحن وأ «"عامسلا ىلع

 :يأ «هيلع ساقي نأ ليلقلا كلذب دصقت مل اهنأ ملعن انأل لب حبصف ريغ هنأل ال هريغ

 ."”""لامعتسالا يف رثكأو رهشأو ىوقأ هل ضراعل ىرتو .كلذ نظلا ىلع بلغي

 مالك ريسفت يفف «نابصلا امهنيب قرفو "عومسملا" :"ذاشلا" ىلع نييوحنلا ضعب قلطي )1١(

 .ةلق عم سايقلا ةفلاخم ذاشلاب دارأ هنأ نكميو" :لاق "عومسملا ريغ ذاشلاو" :ين رمشألا

 , 7١ا/ /4 .نابنصلا ةيشاح ."ةرثك عم هفلاخ ام عومملابو

 . 47 ١/ ءهللا حتف ةزمح خيشلل ,ةيحتفلا بهاوملا :باتك نع القن (5)
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 ليك ساقي الف عامسلا ىلع روصقم ذاشلا' ه

 اهيف فوقولا وه "ةذاشلا" غيصلاو تالائعتسالل ةبسنلاب نييوحنلا فقومف

 :بابلا اذه يف "مهطباوض" نمف .اهيلع ''سايقلا'' ةحابإ مدعو ءدرو ام ىلع

 . "'عامسلا ىلع روصقم داش 5 5

 .””""هيأبعي ال ذثوذشلا" ه

 هريغ ىلإ ىدعتي الو .هيف ءاج ام ىلع رصقي نأ همكح ذوذشلا" ءه 142175

 . ' ةدرطملا دعاوقلا ىلع اضقن دروت ال ذاوشلا"

 [ 51 !) ى

 ةجح هب موقت الو هب ضرتعي ال ذاشلا" ٠

 نييوحنلا كاردإ م عبان 6 ىيوحنلا ركفلا ِْق حا وايعلا" هأجن بتقوملا !ذهو

 مهتيجس ىلع اهب نوقطني نيذلا اهلهأ ةنسلأ ىلع اهعقاو يف يه اي ةغللا ةقيقح

 نم هليلعتو مالكلا طبض ين نوناق وه يذلا يوحنلا مهلمع ةقيقحو «ةهج نم

 )١( ءصتاصخلا :رظني ١/ فصتنملاو ء.1937 ١/  ,57١بابللاو ١/  ,57ص ءطيسبلاو 1١74.

 «ىضرلل ةيفاكلا حرشو ١/ / ,”51.؟ا/7؟ ص ؛قارولا نبال ءوحتلا للعو

 .1 ١/ كلام نبال ءليهتلا حرش )09

 .7 517 ١/ ؛يضرلل .ةيفاكلا حرش (*)

 . 478/5 «يسرافلا يلع يبأل ءةجحلا (؟)

 .١1ا/-١1 5 «ةلدألا عمل (2)

 ١/ 11١5:44. ناصلا ةبشاح (1)

 - ا



 قطن اى هب اوقطني نأ نومزتلي هذوذش مهندنع تبث ام نإف مث نمو ؛ةيناث ةهج
 يكل نكلو ."”"مهتلثمأ كلذ عيمج ين يذتحتو مهتغلب قطنت امنإ كنأل" ؟برعلا
 يف ركتملا ذاشلا ىلع سيقت نأ كل يغبني الف" مهنيناوق درطتو مهللع ملست

 لواح نم ىلع در انيح "ةطاسولا" بحاص هيلإ عملا ام اذهو .""'سايقلا"

 .«برعلا نع تذش ظافلأب (تاقؤب) لع قر هع هسرتر شا راذكألا

 تذشو "سايقلا" نع تجرخ ظافلأ ءاهومتددع يتلا فرحألا هذهو" :لاقف

 لزب لاهريشت لإ ينعتبالاةناورلا لدغ كنق ويو مانيلا آهنف ميسانإو فريغلا نع
 .ذاوشو رداون نم ولخي ةيبرعلا يف اياب دجت داكن الو .اهنيعأب فورحلا كلت زواجتي

 طابت ا ببي ع ب بدنا

 ال "ذاوش” برعلا نع ءيجي دقو" :هيف لاق ءرخآ عضوم يف هدكأو .”"مالكلا

 ةغللا تبلقنال رمتساو غاس ول كلذ نأل ؛سايق اه مزلي الو الوصأ لعجت

 00 .””” قئاقحا تضقتناو

 : "هيف هقرضتي ال ذانكلا * 8

 "عامسلا" ىلع اًروصقم "ذاشلا" ماد ايف قبس امل ةجيتن طباضلا اذه قأيو

 لاق .هيف فرصتلا مدع عومسملا ىلع ظافحلا باب نمف .هيلع ساقي الو ظفحي

 )٠( .صئاصخلا ١/ /١1١1.

 .باتكلا (؟) 7/ 1١7.

 يلاطرلا يتانلا ويرسمو يك ديحامرلا ةرفإ 701

 ) )8ةالص «قباسلا 4.
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 "كيلع" لومعم ميدقت عنم اللعم -(عبارلا نرقلا ءالع نم) يرميصلا
 ىدعتي نأ اباي سيلف" :لاعفأ ءاسأ تمدختسا اذإ اهيلع "كدنع"و "كنود"و

 بجو ءاهباب نع تلقن املف ,نافرظ (نود)و (دنع)و فرح (ىلع) اهنإو ؛ءيش ىلإ

 . "هيف فرصتي ال ذاشلاو .ذاش اهلقن نأل ؛اهيف فرصتي الأ

 "ىلوأ ناك ذوذشلا ريغ ىلع ظفللا لمحي نأ نكمأ اذإ'' ه

 نوقيضي مهلعج هدعاوق "'درط"و وحنلا "ماظن" ةماقإ ىلع نييوحنلا صرحف

 مهدعاوق قاستا ىلع بغشي "اًدوذش", مهدنع لثمت يتلا "رداونلا" هذه

 "ةذاشلا"و ”ةفيعضلا رهاوظلا" يشفت عنم نولواحي اوناك مث نمو ؛اهدارطاو

 عاقب اط بتكي الو "ماظن" اه هيقتسي ال ةغللا نأل ؛اهترئاد قيمضتو "ةركذملا"و

 ىلوألا ناك ةحودنم اهنع دجو ام اذإف "اهدراوش" تغطو "اهئيناوق" تلق نإ

 الو ”"ديج هجو هل ناك اذإ ذاشلاو رارطضالا ىلع لمح ال" ءىشلاف ءاهعابتا

 ناك اذإ"و .7'"ليبس '"سايقلا'" ىلع لمحلل دجو ام ركنملا ذاشلا ىلع لمح"

 ال ام ىضتقمب لمع هيلإ يدؤي ال رخآلاو ذوذش ىلإ يدؤي نيلامتحالا دحأ

 لوق يفف ءلوبقم فلكتلا نم برضب ولو ذوذشلا نع جورخلا نإ لب "٠ يدؤي

 )١( .ةركذتلاو ةرصبتلا ١/ 559.

 .ساتكلا (؟) ”١ .,

 ./ ة اص ؛طيسبلا (؟9)
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 "مبا ني نيبال ىسنأ ٌةْيِِيَع هلم دَّطلا معْطت ل ئرنا محو َك
 فيرصت حرش يف ينج نبا هل فلكت دقو" :يدادغبلا لاق .مكبلا هدد

 ءرخآ اهجو يدنع لمتحيو -ءانباحصأ دنع -"ذاشلا" نم اذه'* :لاقف ”ينزاملا

 هنأ الإ ءلمعتسم ريغ لعف هنكلو «نيعلا روسكم (لِعف) نم اًففخم نوكي نأ وهو

 ىلع ةملكلا لمحت نأ نم نسحأ وهو هب قطني مل نإو «لامعتسالا ريدقت يف

 0 انتل" ند ايرش اخ تدعو اه قوافل

 * ع
 ةرورضلا :اًيناث

 -"ةرورضلا" نإف رثنلا يف "سايقلا" نع جرخ امل اًمصو "ذوذشلا" ناك اذإ

 سردلا ين -فرع ام راطإ يف ”رعشلا يف هنع جرخ ال فصو -يوحنلا ركفلا يف

 .8ا/ ١١/ .ةنازخلاو ؛6 ١ص :روفصع نبال .رعشلا رئارض :رظني ؛ليوطلا نم وهو «يلذحلا شارخخ يبأل تيبلا )١(

 .77 51/71 فصلنملا (0)

 ,18-19 /4 .بجاحلا نبا ةيفاش حرش ()

 ةلاح يف الإ "ةرورض” -يوحنلا سردلا يف -ىمسي ال رعشلا ناديم يف "سايقلا" نع جورخلا ()

 دنع ءاعم رثتلاو رعشلا يف اذاش دع رثع نإف «روثنم مالك يف ريظن ىلع هل رثعي ل اذإ كلذو ؛ةدحاو

 دنع ةرورضلاو .” ةص ينجدلا حاتعلا دبع .د «يبرعلا وحنلا يف ذوذدشلا ةرهاظ :رظني .روهمجلا

 ؛5 اص 1919/6 ةنس ؟ حم «ضايرلا بادآلا ةيلك ةلجم - ديعس ديمحلادبع دمحم .د -نييوحنلا

 ." ٠١ هص يناودعلا باهولادبع .د ؛ةيرعشلا ةرورضلاو

 :امهوأ :ىضرلا دهاوش نم نيدهاش ىلع ؛يدادغبلا رداقلادبع قيلعت يف ةحضاو اهارن ةقرفتلا هذهو
 :(رفاولا نمر عاشلا لوق يف ريمضلا ىلع (ىتح) لوخدب لصتم

 ديزي يأ نبا اي كاتح ىتق سانأ يفلي ال هللاو الف

 - عايل



 امنع :ةصاخ بيكارتو ةغل هل نإ ذإ ؛رعشلا يف لبقي ام لصفب - ميدقلا يوحنلا

 لوتي .سانلا ةنسلأ ىلع رئاسلا لمعتسملا وه ذإ .(رثنلا :يأ) مالكلا يف لبقي

 دق" ءىشلا نأ كلذ ؛ ””مالكلا ين زوجي ال ام رعشلا يف زوجي هنأ ملعا" :هيوبيس

 وبأ لاق '””"هفعضأ وأ .هنهوأ مالكلا ىلإ راص نإف .هفعضي الف .رعشلا يف زوجي
 ؛رعشلا ةرورض نم ةلمج بابلا اذه يف ركذ هيوبيس نأ ملعا" :يناريسلا ديعس
 ركذ يف هضرغ نكي مل هنأل ؛هّصقتي لو ءمالكلاو رعشلا نيب قرفلا اهب ّيِرْي
 يتلا باوبألاب بابلا اذه لصي نأ دارأ امنإو ءاهسفن اهيلإ اًدذصق رعشلا ةرورض

 .””روشنملاو موظنملا مالكلا يف مهبهذمو .برعلا مالك يف ضرعي اميف تمدقت
 ةعيبطب مات يعو ىلع ناك ةماع ميدقلا يوحنلا سردلا لب :هيوبيس نأ دكؤي اذهو

 نإ" *”:(رعشلا رئارض) هباتك ةمدقت يف روفصع نبا لوقي ءامهنيب قرفلا ةرورضبو .ةغل لك

 ال كلذب لالدتسالاو .مظنلا يف اهب مالكلا ين زوجي ام ىلع نولدتسي اوناك نييوحنلا ةمئأ

 مالك يف دري مل هنأل ؛ةرورض :دعي نأ" يدادغبلا نمحتساف ' اذوذشلا" ىلع هلح دق يضرلا ناكر
 نم بجرملل اقيدصت (لب) لامعتسا ةيضقب لصتم :امههبناثو 00474 /4 ةنازخلا) ”روثتم
 :(ليوطلا نم )رعاشلا لوق يف ؛ماهفتسالا
 "ذوذعلا" لع يضرلا لمح دق ادعي روبقا راذ نم نإ لب اهنيبو ينيب لصولاب تدعب دقو
 ثيدحلا يف هلثم ءيجمل ؛”ةرورضلا" نود "ذوذشلا" ىلع هلمح نإ يضرلا نأ يدادغبلا نيبف
 7311/11١(. ةنازخلا) .حيحصلا

 )١(الكتاب 55/1١.

 .غمر/ا .قباسلا( ؟)

 .82 /” باتككلا حرش (9)

 : ذأ( )

 ل اي



 هكرشي يتلا ماكحألا نع اهزييمتو ءرعشلا اهب ضصتخي يتلا ماكحألا ةفرعم دعب الإ حصي

 رعاشلا يلوق نم لكل نيعنت يلا ةيرايعملا ةميقلا تدحوتل ةرظننا هذه الولو ."رثنلا اهيف
 يف ةيدابلا ةيوغللا رهاظملا نيبو هنيب ةنراقملاو ,رعشلا يلع مهدامتعا يف مهغأ كلذ" ؛رثانلاو

 .ةصاخ رهاظم نم رعشلا هب درفت امع اولفغي مل ؛يرثتلا برعلا مالكو «ةينآرقلا صوصنلا

 ىلع هضرفي نأ نكمي امو «رعشلا ةينب يف نزولا رثأ ىلع نيدمتعم انف اًريسفت اهورسف

 ةيبرع صوصن نم هادع اهيف ةفورعم ريغ تازاوج هسفنل زيجي :هلعجت ةينف مزاول نم رعاشلا

 دربملاو هيوبيس .نع يوحنلا فيلأتلا يف -ترثأ ام لوأ -ةركفلا هذه ترْثَأ دقو .ةحيصف

 "يي وحنلا ركفلا يف نامزب تفرع نأ دعب

 :مهوق وحن نم «بابلا اذه يف "مهتالوقم" ترتاوت دقو

 هنأل ؛رعاشلا هيلإ رطضي مل نإو «مالكلا يف زوجي ال ام رعشلا يف ءيجي دق" -

 رهان تلا ضرع

 نع ملكلا هيف فرحي ام اًريثكو راذتعا فقومو ءرارطضا عضوم رعشلاف" -

 ."””هلجأل اهغص عاضوأ نع لثملا هيف لاحتو هتينبأ
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 هريغ يف رفتغي ال ام رعشلا يف رفتغي" مث نمو -

 )١( ص «يناودعلل «ةيرعشلا ةرورضلا 15-97.

 .1787/7«نايصلا ةيشاح )7١(

 .5717/7«عمشا:رظنيو ١9١/7. ءصئاصنخلا (*)

 .44-91" ١/ ءرئاظنلاو هابشألاو ١16١. /؟ عمها (5)

 - غ4



 كسلا نأ نه هنأ عيهارتإ /روتكذلا انالاتسأ هيلا[ نفذام كلاخأ اذيبو

 هيلإ وعدن ام هبشب يداني نيمدقألا انثالع نيب توص لوأ" حارفألا سورع يف

 . "ةغللا ماكحأ طابنتسا يف رعشلاو رثنلا نيب لصفلا بوجو نم

 انف مة

 باكترا نأ "رثنلا ةغل"و "رعشلا ةغل" نيب ةقرفتلا هذه نم حضاو

 نأ ايك ءايئاد رارطضالا ببسب نوكي ال -يوحنلا ركفلا يف -"”ةرورضلا"

 ليوأتلا يعدتسي ام وأ .هنع رذتعي ام ليبق نم هرابتعا بجي ال اهيلإ ءوجللا

 ءاهحبق ىلع تارورضلا هذه لثم بكترا دق رعاشلا تيأر ىتمف" .جيرختلاو

 ىلع هجو نم لد نإو .هنم همشج ام ىلع كلذ نأ ملعاف ءابب لوصألا قارخناو

 راث :ىنعمب طمخت )هطمختو هلايصب نذؤن رخآ هجو نم هنإف فسعتو هروج

 قطانلا هجولا رايتخا نع هروصق الو .هتغل فعض ليلد عطاقب سيلو (ربكتو

 ىنأ هنوفرصي مالكلا ءارمأ" :ليلخلا لاق اك ءارعشلا نأل كلذو 0" هتحاصفب

 فيرصت نمو ؛هدييقتو ىنعملا قالطإ نم مهريغل زوجي ال ام مه زئاجو ءاوءاش

 نيب قيرفتلاو «هتاغل نيب عمجلاو .هدودمت رصقو هروصقم دمو .هديقعتو ظفللا

 همهف 0 ناهذألاو .هتعنو هقصو نع نسلألا تلك اذ جارختساو .هتافص

 . "مهيلع جتحي الو مهب جتحيو بيرقلا نودعبيو ديعبلا نوبرقيف .هحاضيإو

 .7 المص ؛ةغللا رارسأ نم )١(

 7937/5 صئاصخلا (0)

 1 ءاغلبلا جاهنم 1 .ينجاط رَقلا مزاح هنع هلقن ()

- 41/84 



 لع "ةرورضلا" لوبق يف * ةاحنلا نم روهمجلا ةرظن تناك مث نمو

 اًمالك ناك امل رعشلا" نأل ؛اًرطضم رعاشلا نوكي نأ نودو ءةعسلا لاح

 هيف تفلأ عضوم هنأل ؛مالكلا يف زوجي ال ام هيف برعلا تزاجأ اًنوزوم

 . "اهيلإ ةحلم ةجاح نود اهدروي نأ رعاشللف .رئارضلا

 ةغللا تامس نم اهرابتعاي -"ةرورضلا" ةلأسم نم روهمجلا ةرظن حضتنتو

 ىلإ ريخألا اذه بهذ دقو «كلام نبا هيلإ بهذ امم مهفقوم لالخ نم -ةيرعشلا

 اًبيكرت هب لدبتسي نأ رعاشلل نكمي بيكرت لك نع يفتنت ''ةرورضلا" ةفص ن

 ةقتشم ''ةرورضلا" نأ ىلع اًداتعا ؛ةحودنم هنع رعاشلل سيل ام :اهرابتعاب ءرخآ

 ةيرظن"ب -اًثيدح - فرعي ام وهو ."هل عفدم ال يذلا لزانلا وهو "ررضلا" نم

 ظ :نيب اهيف زيمي ذإ «"”رييغتلا

 ين زوجيف «هرييغت عيطتسي ال ثيحب رعاشلا هيلإ رطضا دقو ءيجب ام -

 ليم علا

 )١( فقوم وهأ ءةرورضلا نم هيوبيس فقوم نايب يف -اًثيدحو اًيدق -ءايلعلا ةملك تفلتخا .

 مهنم نوققحملاو «؟.رارطضالا طرش نم هاري اهيف هل اًعبات الإ سيل كلام نبا نأ مأ ؟روهمجلا

 :و .5ةهدص ؛نسح ميهاربإ روتكدلا انخيشل «ةيرعشلا ةرورضلاو هيوبيس :رظني .لوألا ىلع

 يثيدحلا ةجيدخ .د ؛هيوبيس باتك يف تاسارد ص١ ١1١« يناودعلل ةيرعشلا ةرورضلاو "١ .

 7١7. / ؟ءاضيأ هل .برقملاو ء1 5ص «روفصع نبال رعشلا رئارض (1)

 .ةهدص ىيسرلالل «رئارضلاو 2017/١ ؛يدادغبلل «بدألا ةنازخ ()

 .2/8ص يضار ميكحلادبع .د يبرعلا دقنلا يف ةغللا ةيرظنو «777١ص «يناودعلل ةيرعشلا ةرورضلا :رظتي (5)
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  تيبلا نوكي ىرخأ ةظفلب هيف ةرورضلا عضوم ليدبتب هرييغت نكميو ءيجي امو -

 .رعشلا يلع اًروصقم سيلو «رايتخالا يف ازئاج نوكيف :ةرورضلا نم اًيلاخ اهب

 نيذلا ءارعشلا تايبأ لئثمت ىلع «لاجملا اذه يف هتيرظن سسأ ىسرأ دق ناكو

 :قدزرفلا لوق لثم يف .عراضملا لعفلا ىلع (ماللاو فلألا) اولخدأ

 ”لدجلاو يأرلا يذالو ليصآلاالؤ 2 هتموكح ىضرتلا مكحلاب تنأ ام

 نأك "ةرورضلا" كلت بنجتي نأ هعسوب نأك ءمهنم دحاولا نأ ىلإ باهذلاو

 عم -كلذ اولعفي مل اذإو" "ىضرملا" :"ىضرتلا":لدب .قدزرفلا لوقي

 اذه هل دع دقو ""رارطضالا مدعو رايتخالاب راعشإ اذه ىفف -هتعاطتسا

 ملو ”ةرصاعملا ةيوحنلا تاساردلا يف ةيملع ةرّثأم -يوحنلا ريكفتلا يف -هاجتالا

 نأ ”مهضعب ىريف ءمهدقن نم "ةرورضلا"ل ةاحنلا روهمج فيرعت اوعي

 اوعسو دق (روهمجلا :يأ) مهب نأكو" :لوقيو .ريطخ ةرهاظلا هذه مهمهف

 وأ .مهدعاوق فلاخي تيب لك هجو يف هنورهشي امحالس نوكيل ؛ةرورضلا لولدم .

 ."هيف ام ةروطخلا نم اذه ىو .هجيرخت نع نوزحجعي

 (١ ؛ةنارتلاو ا *”ص «نادلا ىتجلاو 27 ١ص «فاصنإلا :رظني ؛طيسبلا نم( ١/  7«عماوللا رردلاو ١/ 719/4.

 .7771-170 ١/ .كلام نبال ءليهستلا حرش (؟)

 حرش يققمم ةمدقمو .48ص ؛«ليهستلا باتكل «تاكرب لماك دمحم.د قيقحت ةمدقم :رظني (5)

 0/1 لينا

 ء١ا١اص ءوحنلاو ةغللا اياضق نم :هيباتك يف -هللا همحر -رمع راتخم دمحأ /ررتكدلا انذاتسأ (5)

 1١ أه .«برعلا دنع ىوغللا ثحبلاو
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 يغلي هنأ ىلع اذه كلام نبا روصت ىلإ رظني ميدقلا يوحنلا ركفلا نأ قحلاو

 نأ ناكفإلا ق سل همك رت دجوب "ل هلأ كلذ 314 "وروربقلا "ب فرعي انه

 نبا نم روصتلا اذه نإف .ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم اذه ءرخآ هب لدبتسي

 -|اذكه -تءاج ةرابع نيبو .نيعم ىضتقم نيب قيثولا مزالتلا اًمامت يغلي كلام

 لوح روهمجلا وبأ هرادأ يذلا شاقنلا نومضم وه اذهو .هنع ريبعتلل اًصيصخ

 ةيرظنلا دقن دودح دنع فقي مل يذلا -نايح ابأ اندجو اذهلو ”؛ةيضقلا هذه

 يف "ةرورضلا" ىنعمل همهف ءوسب كلام نبا ماهتا ىلإ كلذ ىدعت لب ءاهسفن

 ثيدح اذهف" :كلام نبا مالك ىلع اقلعم ءلوقي -هساسأ نم ءيوحنلا سردلا

 يف '"ةرورضلا" نأ مهفف ...رعشلا ةرورض يف نييوحنلا لوق ىنعم مهفي مل نم

 نكمي ذإ ؛كلذ ىلإ نوئجتلي ال مبغإ :لاقف .ءىشلا ىلإ ءاجلإلا :يه مهحالطصا

 الإ ةرورض نم ام هنأل ؛الصأ ةرورض دجوت ال همعز ىلعف .اذك :لوقي نأ

 نأ :ةرورضلاب نونعي اهنإف .بيكرتلا كلذ ريغ رخآ بيكرت مظنو ءاهتلازإ نكميو
 نويوحنلا ينعي الو :مالكلا نود ةصاخ رعشلا يف ةعقاولا مهبيكارت نم كلذ

 .””".هانركذ ام امنإو .ظفللا اذبب قطنلا نع ةحودنم ال هنأ :''ةرورضلا'"'ب

 يل رهظو" :لوقيف ءاهساسأ نم كلام نبا ةيرظن دقن ماشه نبا عباتيو

 :(نايح وبأ ركذ ام ريغ يأ)ركذ ام ريغ ناهجو

 )١( و 77 /١ةنازنخلاو .77-17 / ءصئاصخلا :رظني 0/ 817/4,

 .؟١/74 .يطويسلل هرئاظنلاو هابشألا :يف صنلا (؟)
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 ْ ريخن نم نوئكمتي ال دقف «ةيور ريغ نم عقت تناك مهراعشأ رثكأ نأ :امهدحأ

 .هيف ةرورض ال يذلا هجولا

 امك .هيلإ اورطضي مل نإو ءهيف اوحابتسا "ةرورضلا ''ل ةنظم ناك امل رعشلا نأ :يناثلاو

 ءاقب عم يفتنت دق اهنوك عم ةقشملا ةنظم هنوكل ؛رفسلا يف ةالصلا رصق حيبأ

 ةوق كنعنمي الو" :ينج نبا مالك نم عرفيو ققشي اذه ين وهو ." "ةصخرلا

 هجولا ةزاجإب اًسينأت ؛كلذ لعفت برعلا نإف ءاًضيأ .فيعضلا ةزاجإ نم ىوقلا

 اذإ مهم كنظ ايف .ةحودنم هنمو دب هنمو ءاذه:وحن اوزاجأ اذإ :لوقنن .فعضألا

 حبق تحن نولخدي فيك مهارت الأ ءالدعم هنع الو كدب هنم اودجي مل

 .””!!؟اهيلإ ةجاحلا تقول اهودعيل ؛اهكرت ىلع مهتردق عم .''ةرورضلا"

 ظ د دج دع

 هذه اونب دق مهدجي "ةرورضلا" نع نييوحنلا ثيدح يف لمأتملاو اذه

 ظفاحتو «تلفتلا نم ةيوغللا مهرصانع تاتش عنمت ةيريسفت سسأ ىلع "ةيرظنلا"

 "طباوض" نم هيوقي ام هل صوص يريسفت راطإ ُْ اهمغانتو اهقاتا ىلع

 :اهمهأ "ةيرظنلا" هذه مهليلحت يف ةاحنلا اهدمتعا ؛ةيلكشو ةيوحن

1 

 هب حصت هجو اهب َلَواَحُي يهو الإ ةرورض نم ام" 2

 )١( ص ماشه نيال ءدئاوفلا صيخلتو دهاوشلا صيلخت 86..
 صئاصخلا (؟) */ 717-57.

 ) )7ءررفصع نبال ءلمجلا حرش 141/7 814.

 2 -عم



 .هيلإ نورطضُي ءيش سيلو" :هلوقب هيوبيس هغاص دق طباضلا اذه ساسأو

 ءيشلا نوك نيب ينانت الو" :ماشه نبا لوقي .”"اًهجو هب نولواحي مهو الإ
 مامإ ةداهشب كلذك الإ "ةرورضلا'"' نوكت ال لب .هغّوسي هجو اذ هنوكو ةرورض

 نبا اهنم اًضعب حرشي ؛ةمولعم هوجو اهل -نذإ -"ةرورضلا"ف .""وحنلا

 لب .ءاش ام ديزي نأ الو هل قفتا ام فذحي نأ رعاشلل سيل" :لوقيف ءجارشلا

 ام اهنمو هيلع ساقيو لمعتسي نأ نسحي ام اهنمف ءاهيلع لمعي لوصأ كلذل

 اًئيش عراض دق نوكي نأ نم دبالف كلذ لعف اذإ رعاشلا نكلو .ذاشلاك ءاج

 .””ديعب هنمو «بيرق هنمف فلتخي هيبشتلا امنإو «ءيشب
 يف مهم سايقم ةيبرعلا يف "رعشلا ةرورض" هيلع جرحت يذلا "هجولا"ف

 يقرافلا ثيدح يف اذه ودبيو ءأطخلا 07 اهنيب دحلاو '"'ةرورضلا" ةسارد

 كلذ فعض نإو جو هل ام زيت اينإ" اأو «'"'ةرورضلا" نع (ه؛4مىلال:ت)

 ؛”"هداسفل ؛زوجي الف لعافلا بصنو ؛لوعفملا عفرك هل ةعو ال اهتامأت نمعتولا

 ماظنب ةغايصلا وأ «بيكرتلا يف اًماظن لدبتسي اهنإ هترورض يف رعاشلا نأ كلذ

 ةيساسألا ئدابملا كلت ىلع جرتخخ ايف أطخلا امأ ءماعلا "سايقلا'" يراجي رخآ

 )١( باتكلا ١/51.

 ؟"*ةص دهاوشلا صيلخت (؟) ١ .

 )"( .147/9؟ ءلوصألا

 ,.1 88 ص :بارعإلا ةلكشملا تايبألا حرش (4)
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 يف فرعي ام وهو ."سايقلا" هوجو نم هجو كلسم كلسي ملو ءاّمات اًجورخ

 ."ةلاخإلاو ضقانتلا"ب .ءيوحنلا سردلا

 :هلوقب ءاّيقيبطت اًديكأت "ةرورضلا" مهف يف مهملا طباضلا اذه هيوبيس دكؤيو

 نم ؛أطخ يّكو ءيك تنأ ام :لاق .هسفن ىلإ فاكلا فاضأف ءرعاش رطضا ول"

 .”ةفاضإلا ءاي ليق حتفي فرح ةيبرعلا يف سيل هنأ لبق

 زوجي ام رصح يف هلوقب ةيضقلا هذه ريرقت يف اًحضاو يناريسلا ديعس وبأ ناكو

 .ضوفخم بصن الو ءبوصنم عفر كلذ نم ءيش سيلو" :ةرورض نم رعشلا يف

 لخدي ملو ءاَحرّطم اًطقاس ناك رعش ين اذه دجو ىتمو ءانحال هب نوكي ظفل الو

 .""ةرورضلا باب يف
 :ينج نبا لوق -لاجملا اذه يف اًطباض دعي يذلا -مهمالك نم ناك اذهلو

 رعاشلل سيلف ؛””ديفي ال يذلا مالكلا اهيبسب زوجي نأ رئارضلا ماكحأ نم سيل"

 هتلعف لصأ ىلإ دنتسي نأ هل زوجي اهنإو «هترورض عفدل دارأ ام هرعش يف لعفي نأ

 .اولعف اهيف مهب يدتقيو اوكلس ام كلسيف برعلا
 :ت) سراف نبا فقوم ميقن نأ عيطتسن طباضلا اذه نم راطإ يفو

 نورصقي مالكلا ءارمأ ءارعشلا" :نأ ررقي ذإ "ةرورضلا" نم (ه5

 ا ا «ساتكلا 2غ(

 .417/7 «باتكلا حرش (5)

 .7 17/7” صئاصخلا (*)
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 امأف .نوريشيو نوئمويو ؛نورخؤيو نومدقيو ءروصقملا نودميو ءدودمملا

 لوقل ىنعم الو .كلذ مهل سيلف ءباوص جبن نع ةلازإ وأ ءبارعإ يف نحل

 دقف "زوجي ال اب هرعش يف يتأي نأ "ةرورضلا'" دنع رعاشلل نإ :لوقي نم

 ةصاخ "ةرورضلا"ل اضفارو ءاددشتم-لوقلا اذه لثمب -ههضعب هدع

 ةركفب مكهتي ثيح (رعشلا يف أطنخلا, مذ) هتلاسر يف ءاج ام ءوض يف

 .اهساسأ نم "ةرورضلا"

 هلعج يذلا طباضلا اذه ءوض يف ميقي نأ يغبني سراف نبا فقوم نأ يبأر ينو

 بهذيو ءاهننقي لب ءاهضفري ال وهف ."ةرورضلا" مهف يف امهم اسايقم يوحنلا ركفلا

 بيلاسأ لك اهنمض دقو (اهمالك يف ةيبرعلا نئساب هامس امع هثيدح يف ةصاخو اهيلإ

 نيريثكلا فينصت يف لخد ام ليلق ريغ اهنمو ءحمستلاو ءزاجملاو «عسوتلا يف ةيبرعلا

 .حيرصلا أطخملاو نحللا در دودح يف نكلو ..تارورضلا دادع يف

 ف 0

 :ةرورضلا هجوأ

 هب نولواحي مهو الإ .هيلإ نورطضُي ءيش سيلو" هيوبيس ةرابع تدب اذإو

 يتلا رهاوظلا ريسفت يف اهتسرامم ءانثأ يف املأطو دقف .ةددحم ريغو ةماع "اهجو

 . "رعشلا لمتحي ام" باب يف ةماعلا لوصألا ىلع -اهرهاظ يف -جرخت

 )١( انص ءيبحاصلا ةٌ 

 .1؟ ١ص «سيلأ ميهاربإ .د ةغللا رارسأ نم :رظني (؟)

 . 1 باتكلا :رظني (9)

0 



 ناونص اهبمأل ؛فورصملا ريغب فرصلا نم عونمملل هيبشت فرصني ال ام ٌفرصف 8

 .اًموذحم لمعتساو ,فذح دق اهب هل هيبشت فذحي ال ام فذحو .ةيمسالا يف

 ماغدإلا كفو :«فرحلا نود ةكرحلا فذحب لتعملا عراضملا مزج ين ءافتكالاو *

 .هيلإ اهب عوجرو ءلصألا ىلإ در هيف .فعضملا يف
 .فقولا يف برعلا ضعب ةداع ىلع اهليقثتب غوسم لصولا يف ةملكلا ليقثتو "*

 :ةثالث رومأ نم دحاو "ةرورضلا" هيلع لمحت نأ يغبني يذلا هجولا نأ هلك اذه ىنعمو

 .لكشلا ين اههبشت ةيسايق يرخأ ةغلو ,"ةرورضلا" ةغل نيب طبرلا :لوألا"

 ينل" ومو دلل ههرع ام وهو ىنعملا يف وأ

 ."لصألا" :هنايمسي ام وهو "'ةغلل ماعلا ماظنلا'' ىلإ ةدوعلا :يناثلاو

 .””"ةرهاظلا هب ناغوسي '' سايقلا'' هجو سايتلا :ثلاثلاو

 هيوبيس دنع -"ةرورضلا" هجوت ىتلا ةثالثلا سسألا هذه تيظح دقو

 هلاجر راثآ يف تبلقتو ءيوحنلا سردلا يف اًّدج ةريبك ةيانعب -ليلخلا هخيشو
 :كلذ نمو .أطخلاو ةرورضلا نيب هب نوقرفي "اًرايعم" اهذاختاب ءاليوط اًنمز

 در رطضا اذإ رعاشلا نأ"و ."””نحللا زوجت ال اهنإ" :ةرورضلا يف دربملا لوق "

 .””"”افوصأ ىلإ ءايشألا

 لكلا ا ميهأربأ .روتكدلا انحش ةيرعشلا ةرورضلاو ثيل 4س :رظنيو باص بهآ ٠# :هنس

 لا :يناودعلل ءةيرعشلا ةرورضلاو 1 -8 : ص

 م عرخالا -



 دهمت ام زاوج يلإ وعدت نزولا ةماقإ ةرورض نأ ملعا" :يربكعلا لوق

 رعشلا ةرورض يف زوجي ام كف نأ ملعاو ...هفالخ ةيلكلا دعاوقلا يف

 للصألا كلذ لواحي رعاشلاف ءرخآ لصأ هيلع حجر دق لصأ ىلإ عجري

 .”'"ةرورضلا دنع كورتملا

 فلاخي امم ةرورضلا يف ثدحي ام ينعي) .كلذ عيمجو' :ذاشباب نبا لوق "

 ."”"ءيشل ءيبش هبشل وأ ءلصأ ىلإ عرف درب دوقعم ("سايقلا"
 ىلإ عرف در :كلذ ين نوكي نأو" :'"ةرورضلا'" هجو يف روفصع نبا لوق "

 .”"زئاجب زئاج ريغ هيبشت وأ ءلصأ
 ءيشل هيبشتلا :رئارضلا ةلع" :هلوق نم «نيبولشلا نع يطويسلا هلقن ام *

 ظ ظ .”"لصألا ىلإ درلا وأ .ءيشب

 "لوصألا ةعجارم" :ةصاخو .ءسسألا هذه ىلع اوعرفو ةاحنلا ققش دقو

 :بابلا اذه يف اًطباض دعت يتلا ,مهلاوقأ نمو

 7 لوألا ةعجا رب تارورشلا قاروخ

 )١(المقتضبه 784/9

 ) )0«قباسلا ١51/1١.

 .89/-845 7/75 .بابللا (9)

 -  .؟؟ةص فاشباب نبال ءلمجلا حرش (5)

 ' .119 /7 هروفصع نبال «ءلمجلا حرش (5)

 ,؟؟ هم ءرئاظنلاو هايشألا (1)

 - عمل



 سس
 لب "ةرورضلا" يف عجاري لصأ لك سيل نأ انيبم طباضلا اذه هب حرشي قيقد مالك ينج نبال 01(

 هباشملا مسالا قرافي يذلا فرصلا لثم .هيلإ جيتحا اذإ هتعجارم زوجي لصأ :ناعون لوصألا

 نأل ؛هتعجارم زوجت ال لصأ كانهو .هيلإ عوجرلا زاج رعاش رطضا نإف .نيهجو نم لعفلا
 | مل هنأ ىرت الأ ءاّدبأ -عجاري ال امم اذهف" عابو .ماق :وخن .هلمعتست ملف هنع تفرصنا برعلا

 هةية صئاصخلا "احح صم هنم ءيش مظن الو رثن يف .مهدنع -تأي

 طباضلا اذه نييفوكلا ضقن ىلإ . 40ص «ةرورضلا نم رعشلا لمتحي ام :هباتك يف يناريسلا حملأ دقو

 لصأ ال ام ديزي رعاشلا دجن انأل ؛اهوصأ ىلإ ءايشألا در اهبف مزلي ال رعشلا ةرورض :اولاق نأب
 - :(رفاولا نم) هلوقك .مالكلا يف هل

 مّرِرراوخ لابج نم تفاخو يسفن دعصلا ٍلابج نم ثشاجو-

 هلوق وحن يف (وه) واو فلحك هةملكلا لصأ نم وه ام فذحي هدجن دقو .ءار دازف :مزراوخ :هارأ
 :( ايوطلا نم)

 :؟تيحت  طالملا وخر - لمج نمل ' ءلئاق لاق هلحر  يرشي هانيبف

 :رجارلا لوق يف (يه) ءاي فدحو

  اكاوه نم هذإ يدعشل راد # ظ

 نيب عقو يذلا فالخلا هنمو .اهيلإ ةدودرم ريغ .لوصألا نع ةجراخخ -اهريغو -ءايشألا هذهو

 نويفوكلا هزاجأ ذإ ؛رعشلا ةرورض يف فرصني ال ام فرص عنم :يف نييفوككلاو نييرصبلا
 2314 ءفاصتالا :رظني) .أطخلا ليبق نم هنأكو رعشلا يف هنم ءاجام اولعجو نويرصبلا هعنمو
 .”ال ةص ؛لمتلا باتك نم للخلا حالصإ يف للحلا :هباتك يف يسويلطبلا ديسلا نيا هركذ امو

 .(هيلإ رشي مل نإو «يفاريسلا هركذ امم اًريثك لقن دقف
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 ." عرفلا ىلإ لصألا كرتي نأ هل سيلو ءهيلإ عجر لصألا ىلإ رعاش رطضا اذإو

 . هلوزتلل" ريابقلا" يلإ ؛لمعتسملا لصألا نع جارخإلا ةرورضلا يف زوجيو 8

 .”عامس هب دري مل نإو «"سايقلا'' هحيبي امب قطني نأ هل زاج رطضا اذإ رعاشلاف_*

 . اهل وصأ نع ءايشألا ال جرخت ال ةر ورضلا

 هعدتبي اًئيِش تسيل -يوحنلا ركفلا يف -"ةرورضلا" نأ ىلإ اذه نم صلخأو

 " ةرورضلا"' نيب طبرت ةلص نم دبال لب «ةييرعلا نئَس كلذب اقلام هدنع نم رعاشلا

 نم ةغللا ةعيبطل حيحص مهف ىلع لدي ميلس جهنم اذهو .روثنملا مالكلا يف زوجي امو

 نم يقالي دق ال اًهفت ؛يرخأ ةهج نم اهدويق نم ففختلا ىلإ رعاشلا ةجاحو «ةهج

 ءانبلا ىلإ جاتحي رعشلاو .رعاشلا ىلع هنم عسوأ ملكتملا ىلع قطنملا" ذإ ؛تابوعص

 ام ضعب رعاشلل اوزوج اذل ؛ ”"مالكلا ريختي قلطم ملكتملاو ؛قاوقلاو ضورعلاو

 نع اًديعب همالك راص اهنع جرخ اذإ ؛ةلصاف دودح لالخ نم ءهريغل زوجي ال

 .""ةلاحإلاو ضقانتلا" وأ "نحللا"ب ىمسي ام باب تحت الاد «ةيبرعلا

 #* د دع

 .فصتملاو ٠2 5 5" ص ء.ينج نبال «بارعإلا ةعانص رسو 01 «يرجشلا نبا ىلامأ :رظني )١(

 .1 4امص «عيبرلا يبأ نبال ءطيسبلاو !١ةصو

 1917/1١. ءصئاصتخلا (؟)

 . 107 /؟ «يسرافلا يلع يبأل لافغإلا (*)

 ٠١8/١. «يضرلل :ةيفاكلا حرش (4)

 5/١ (مالس نبال ؛«ءارعشلا لوحف تاقبط (4)
: 

 تي اق دس



 :ةرورضلا فانصأ

 فينصت -''ةرورضلا ين لوصألا ةعجارم" -طباضلا اذه ىلع ىنبنا دقو

 .”"ةحيبق يرخأ"و "ةنسح ةرورض" :ىلإ يوحنلا سردلا يف ةرورضلا

 وأ ؛درطملا لصألا نم "ةرورضلا" برق ىدم ىلإ نادوعت ناتفصلا ناتاهر

 :مهطباوض نم ناك انه نمو .” هنع اهدعب

 :"”رئارضلا حبقأ نم ةررقملا لوصألا نع جورخلا ىلإ يدؤي ام"
 ةيأ يلع مكحلا يف رايعملا وه طباوضو دعاوق نم ةاحنلا هلصأ ام نأ :يأ

 نيب ةقالعلا طبض ىلع نوصيرح مهنإ ذإ ؛حبقلا وأ نسحلاب ةرورض

 تاك كو يهف «ةيملع لوصأب يوحنلا ديعقتلا ةيلمعو "ةرورضلا"

 دعبلا لك ةديعب ءاطوصأ نع ةعوطقم نوكت نأ نكمي ال" هنأ الإ ةصخر
  تافتلا عاطقنالا اذه نع أشني نأ ةيشخ ؛هنم تعرفت يذلا نضاسالا نع

 ةيوغللا هروذجو .يوغللا رهظملا نيب بقانتو ءأطخلا ىلإ باوصلا نع

 يلا

 )١( ؛ص ؛ىسولألل ؛رئارسلا :رظني ١.

 ٠١. هص .مراكملا وبأ يلع .د ؛يوحتلا ريكفتلا لوصأ (*)

 .7 145 .حارشنالا رشن ضيف (9)

 .4 ١ص ؛يناودعلل ؛ةيرعشلا ةرورضلا (؟)

 - غو1 -



 : "امهفخأو .نيترورضلا لهسأو «نيحبقألا نسحأ ىلع لمحلا باجيإ" ”

 اذه ىلع اهلمحي نأ رعشلا ةرورض يف رظانل ادب اذإف ءقبس امل عيرفت طباضلا !ذهف

 ىلع لمحلا نم مزلأ "سايقلا" نم بيرقلا ىلإ نوكرلاف .كلذ وأ ىوغللا هجولا

 نأ كلذو" :ينج نبا لوقي «كلذ ىلع ناينيم اهحبقو ةرورضلا نسح نأل ؛هتم ديعبلا

 رمألا لمحت نأ -ذئنيح -يغبنيف ءامهادحإ باكترا نم دبال نيترورض لاخلا كرضحت

 عفرت نأ نيب تنك امل "جر اّئاق اهيف" :كلوق كلذ لثمو .اًشحف |ههلقأو ءامهرقأ ىلع

 نم لاحلا بصنت نأ نيبو ءنوكي ال اذهو ءفوصوملا ىلع ةفصلا مدقتف ((تاق)

 الإ ماق ام '"كلذكو .تبصنف لاخلا ىلع ةلأسملا تلمح ءزئاج هتلق ىلع اذهو «ةركتلا

 تبصن نإو «هنم هلدبت ام هلبق دجت ل تعفر نإ كنأل ؛بصنلا ىلإ تلدع "دحأ اًديز

 هريخأت ةوق يف سيل ناك نإو -اذهو .هنم ىنثتسملا ىلع ىنثتسملا ميدقت تحت تلخد

 .””هريغ هيلع لمحت ةيبرعلا ىف الصأ كلذ فرعأف «لاح لك ىلع ءاج دقف -هنع
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 :ةحح تسيل ةرورضلا

 نع اًدعبو ؛سيياقملا ىلع اًجورخ - اهتقيقح يف -تناك امل "ةرورضلا" نأ ىلع

 ءاهدعاوق ديرجت يفو «ةيبرعلا بيكارت فصو يف ةاحنلا اهماقأ يتلا ةتباثلا ريياعملا

 :نأ «ةيرظنلا هذه ةسارد يف يوحنلا ركفلا طباوض نم ناك

 .؟ ءص «ىسولألل رئارضلا )١(

 .717/1١51-١5ءصئاصنخلا (؟)
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 .""ةبح لعجي نأ زوجي ال ةرورض نوكيام" ه
 .”"مهدعاوقل اًضقن دروي ال رعشلا ةرورضل ءاج ام" 0

 ام هيف لوقيف رطضي دق رعاشلا نأل ؛يوق ليلدب هيف رعشلا سيل ”'درفنا ام"

 ظ .”""همالك يف هلوقي ال

 ”."جاجتحا عضوم تسيل ةرورضلا" ©

 تناك امهم ؛رعاش ةرورض ىلع ةيلصأ ةدعاق ةيأ اوميقي مل ةاحنلا نإف هيلعو

 لوعفملاو لعافلا يمسا لمع يف عيبرلا يبأ نبا لوقي :هتحاصفب ةريبك ةقثلا

 اذه يف فلاخ «نييفوكلاو نييرصبلا :نييوحنلا نم اًدحأ ملعأ الو" :نيدمتعم

 م نإو نالمعي لوعفملا مساو لعافلا مسا نأ ىعدا هنإف ءشفخألا نسحلا ابأ الإ
 رعاشلا نأل ؛يوق ليلدب رعشلا سيلو .رعشلا يف هئيجم كلذ ىلع هلمحو .ادمتعي

 .””'همالك يف هلوقي ال ام هيف لوقيف رطضي دق

 .”9 ص ؛قارولا نيبال وحنلا للع()

 .881 071١ ص .يرابنألا نبال ةيبرعلا رارسأ (؟)

 .ةلمعتسم ةغل قفاوي وأ هيلإ فاضي ريهش رثن نع اًدرحم رعشلا نم ءاجام :يأ (7)
 ٠١74. 455 ص «عيبرلا يبأ نبال طيسبلا (5)

 .51/1 «شيعي نبال ءلصفملا حرش (5)

 .384 ص :قباسلا )

 عج 87"



 ("'سايقلا" نع اًجراخ :يأ) ءرعشلا يف يتأي يذلاو" :لوقي رخآ عضوم يفو

 يور عضوم رعشلا نأل ؛هب دتعي الو «نوناق هيلع ينبني ال

 ميدقت نم ينزاملا هزاجأ ام يسويلطبلا ديسلا نبأ دقن :اًضيأ -كلذ نمو

 انيبكاو :ةعيسمن ابره" رعت هيت فاعلا فرتستلا لعفلا لخ ريبسلا
 :رعاشلا لوق ىلع اًسايق ."تأقفت

 ()بيطت قارفلاب اًسفن ناك امو - اهبيبح قارفلل ىلبل رجبعأ
 سيل رعشلا هب درفنا امو ءرعشلا يف الإ عمسي مل اذه نإ" :ديسلا نبا لاقف

 لصحتت هب مالكلا" :ناك اذخو ؟””ةرورضلا ىلإ هجوي امنإ .هيلع ساقي لصأب
 ,"”رعشلا نود نوناقلا

 :رومأ ةثالث .يوحنلا سردلا يف "ةرورضلا" ةقيقحل ةرظنلا هذه ىلع بترت دقو

 .”"ىلوأ ناك "'ةرورضلا" ىلع لمحيالأ ظفللا يف نكمأ اذإ" هنأ ١-

 .””اهيلإ يدؤي امم ىلوأ ةرورضلا ىلإ يدؤي ال ام"

 ١١. #7 ص :قباسلا()

 ,7 ”هاص .هجيرخت مدقت ()

 57ص لمجلا تايبأ حرش يف لطحلا ()

 .67 ١ ص .فاصنإلا (:)

 يمزراوخلل لصفملا حرشو .154 7/7” فل لمحلا حرشو 4/١/. روفصع نبال عتمملا هم

 .1؟6 ١/ (ريمشتلا)

 ١. ؛ص ؛يسولألل رئارضلا (5)

-4844- 



 كلذ ناك ةرورض ىلإ يدؤي ال ام ىلع ةيوغللا ةرهاظلا لمح نكمأ اذإ"

 ..”"يوحنلا اهحملي ةتكنل الإ ؛ىلوأ

 "ةرورضلا" ىلع امهدحأ يف لمحت «ناجير خت اهل ناك اذإ رعشلا يف ةيوغللا ةرهاظلاف

 لمحت الو «تيبلا نتم يف ىنعملاو ظفللا ةعيبطب ةقالع تاذ ةيوغل ةدئاف ةيأ نم ةدرجم

 رسي عم «لوألا جحيرختلا ىلإ ًأجلن نأ -نذإ -فسعتلا نم نإف ءامهيناث يف اهيلع

 . ةرورضلاب ةيوغللا ةرهاظلا فصو ىلإ يدؤي ال ىذلا هجولا ىلع لمحلا

 لمح نكمأ اذإو .ذوذشلا نم ىلوأ "سايقلا" نأ :دكؤي يوغللا سردلا يف فرع ةمثق

 ىلع لمحي ال" :هيوبيس لوق كلذ ساسأو «هريغ ىلع لمحي مل "سايقلا" ىلع ظفللا

 لزنت ال" :بابلا اذه يف ةعماجلا مهوصأ نمو .ديج هجو هل ناك اذإ .ذاشلاو رارطضالا

 ."””كلذ ىلإ وعدي رمأب الإ :حابقتساو ةرورض ىلإ درطملا عئاشلا فلاختو :رهاظلا نع

 .””اهردقب ردقي ةرورضلل زاج ام" -نأ -؟
 .”"ةجاحلا ردق الإ بكتري ال ةرورضلا عم ذإ"-

 )١( دعس ذديمحلادبع دمحم .د .نييوحنلا دنع ةرورضلا ص١7 .

 ْ .اهسفن ةحفصلا ءقباسلا (؟)

 انخيش هبتك ام :رظني ءاثايحأ اذه هنوناق فلاخخ دق هسفن هيويس ناك نإو 0.154 /7 ءباتكلا (*)

 .اهدعب امو :05ص (ةيرعشلا ةرورضلاو هيوبيس) هباتك يف .نئسح ميهاربإ /روتكدلا
 .7 8 ةص «بارعإلا ةعاتص رس (5)

 رئاظنلاو هابشألاو 2177/7 شيعي نبال لصفملا حرش :رظنيو .1؟ص .؛يسولألل رئارضلا (6)

  0١.يرفكلل تايلكلاو صة؟21٠١ 2
 ع 8ىه -



 أم ىدعتي الو ."'سايقلا" نع جورخلا يف داصتقالا هيلع يغبني رعاشلاف

 ] :كلذ نمو هريغ ىلإ هجاتحي

 تعد اذإ .ةرسكلا نود نيونتلا فذحب ءافتكالا بوجو نم يسولألا هركذ ام 9

 فذحب رعاشلا ةقشم تفتنا اذإو ءرورجملا فرصنملا فرص عنم ىلإ ةرورض

 ضفم اهفذح نأل ؛ةيقابلا ةرسكلا فذح ىلإ كلذ زواجي نأ هل سيلف «نيونتلا

 ." لمعلا لمع ءاغلإ روصت ىلإ

 نيب لصفلا زوجي ال هنأ نم -يضرلاو يناريسلا نع القن -يطوبسلا هركذ امو *
 زاج اهنإو ءاهدعب ام اهيلع مدقتي ال ءافلا نأل ؛دحاو مسا نم رثكأب ءافلاو امأ

 ردق زواجتي َمِلَف .دحاو مساب ةعفدنم يهو «ةرورضلل ميدقتلا اذه

 0 5!!؟ةرورضلا

 رصقتو .عامسلاب الإ اهب لاقي الو ءاهيلع لوعي نأ يغبني الرئارضلا" -نأ -؟

131200 
 . ظفنحتو .تعمس ثيح

 )١( .يضرلل ةيفاكلا حرش 1/,,

 هرئارضلا (؟) ص١7 .

 ) )7«رئاظنلاو هابشألا ١/7 7١.

 .ل١١والء١الدص طيسبلا((8)
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 ميدقلا رعاشلل زاج ”ةصخر -يوحنلا سردلا يف -''ةرورصضلا'' تناك اذإف

 عتمتيل ؛مهراعشأ يف اهنم ءاج ام مدختسي نأ دلؤمللو ءاهيلإ ءوجللاو ءاهمادختسا

 نأ زاج (ىك"ف ءميدقلا اهرعاشل ةغللا اهتحاتأ يتلا ةيوغللا ةصخرلا نم هطسقب

 مف ,مهرعش ىلع انرعش سيقن نأ انل زوجي كلذكف ءمهروثنم ىلع انروثتم سيقن

 امل سيل نكل .””انيلع هترظح مهيلع هترظح امو ءانل هتزاجأ مش ةرورضلا هتزاجأ

 ةيوغل ةعس ىلإ اهعم رعاشلا لصيف .ضيفتست نأ - اذه دعب -"ةرورضلا" :يأ

 نيدلوملا نم دحأل سيلف" «ةيعامس "رئارضلا" تناك مث نمو «ةنومأم ريغ ةيقيبطت
 غاسم الف .هوفرع بولسأ ريغ اًبولسأ عدتبي نأ الو .هوكلس كلسم ريغ كلسي نأ

 . هيلعاوضم ليا ربساع .هيلإ اورطضا ام ريغ ىلإ رطضي نأ هل

 ظ :رومأ ةعبرأ ريرقت ىلإ ينعفدي مدقت ام لعلو

 هلذب يذلا ضيفتسملا دهجلا كلذ ةديلو يبرعلا وحنلا يف ''ةرورضلا'' ةركف نأ :اهوأ

 مهثارت يف تباثلا درطملا نع ثحبلا ةلواحمو «ةيبرعلا دعاوق ءانب يف ةاحنلا

 ؛مبب جتحملا ءارعشلا لك ىدل ةرورضلا طامنأ ىلع صنلا يف نيدهتجم .يوغللا

 .اهدعاوق ريرقتو «ةغللا تيبثت يف ةجح مهراعشأ نم ىقبت ام نوكيل

 )١( 5ص فاصنإلا :رظني 1١5 1758 .

 صئاصتخلا (؟) ١/155.

 .الص :ىسمولألل ءرئارضلا(*)

 ب1510



 اك -امنأو .ةمالسلاو ةحصلا ةضيقن "ةرورضلا" نأ مدقت امم مهفي ال :اهيناث

 لب :حيحصلا ءادألا هزوعأ نم نأ الإ هيلإ يوأي ال بكرم '"”-مهضعب بهذ

 -رم امك -اًديكأت ؛هيلع ىنبي الصأ لعجت نأ نكمي ال هنأ رمألا ةياغ

 ا رعت ايلا

 ديعقت يف -هدحو -رعشلا دمتعا هنأب يوحنلا ركفلا هدقن يف مهضعب ةقد مدع :اهثلاث

 ءانيو .ةغللا لوانت يف هجهنم رعشلل نأ يف بير نم امو" ءاهنيناوقو ةغللا دعاوق

 . جانجي ال دق ةدعاق هيلع ةاحنلا ىسرأف رعشلا يف ءاج اًيكرت دجتل كنإ ىتح ءاهييكارت

 نأ ىلع ةفاضإلاب اذه «كلذ فالخ مدقت دقف ””'اّيح ناك ام اًرئان ةيبرعلاب ملعتملا اهيلإ

 بوجوب لاقي ىتح زواجت ريبك رعشلا اهزواجتي ال .ةاحنلا اهطبنتسا يتلا لوصألا

 .باطخلا تالاجم فلتخمل ةلماش "'ةيوحنلا ةيرظنلا" تناك مث نمو ؛امهنيب ةقرفتلا

 نم رعشلا يف درو ام ضعب نع ثيدحلا ىلإ "ةرورضلا ةيجح مدع" طباض انرجي :اهعبار
 ةفص اهرعاش نع يفتني لهف «ةينآرق ةءارق وأ «ةجهل قفاوت ”تارورض"

 . "نارقلا يف ةرورض ال" هنأ نم ديعب نمز ذنم ءاملعلا هدكأ ام ىلع ءانب ؟رارطضالا

 )١( ةص ؛يرغللا ملاعلا .يمويلطبلا ديسلا نبا :باتك يف ءليعاسإ نسحم دلاخ .د ٠ 7.

 امص «يناودعلا «ةيرعشلا ةرورضلا رظني (؟) ١ .؟

 , 17 الص ؛ةريامع ليلخ .د ءيوغللا قيبطتلاو يوحنلا ريظنلا نيب ةفاسملا (*)

 ,47ةدص ؛فاصنإلاو .ةةص :يقرافلا «بارعإلا ةلكشملا تايبألا حرش :رظني (4)

 ع ع رشا



 ' نكميو :ةيضقلا هذه لوح اثيدحو اًردق ىوختلا نمرادلا «يلختا دق :لوقأ

 :نيفقوم يف مهفالتخا لامجإ

 ام ىلع فوقولا ىدل .ةرورض اهنوك نبع جرخت ال ةرورضلا نأ ىري :امهوأ

 .روهمجلا فقوم م هلعج دقو ؛ةءارق وأ ةجط نم ءىش يف اهرظاني

 عمو ؛مالكلا يف برعلا ضعب اهلمعتسا ابر رئارضلا ضعب نأ ملعا" :لاق

 ديعس وبأ كلذب حرص ءروهمجلا دنع "ةرورضلا" نع اهجرخي ال كلذ

 ضعب ةرورضلا فداصي اهبرو :لاقف «٠ ءارضلا نف ذ يف هتزوجرأ يف ىشرتلا

 ولا :ىرعلا عاقل

 هادا رم بسبع ىاثلا ليحل هراععمو كقول 3:8 لإ تفضل يغب لامقاو

 رعاشلا نيب يذلا نوكي ال ذئدنعو" «ةيرعش ةرورض ةيأل انتسارد ضرعم يف

 امهدراوت نأو .ةضحملا ةفداصملاب يجهللا 'هجولا ىلع دراوتلا نم رثكأ ئراقلاو

 تاءارقلا نيب قفاوتلا رهاظم نم هظحلن ام ريثك يف بلاغلا وه وحنلا اذه ىلع

 يلإ بسدن نأ ديرن ال اننأل ؛ةفداصملا ىلإ قفاوتلا اذه درنو .رعشلا تارورضو

 نم هب قفاوي ام لك وزعن ثيحب «ةيبرعلا تاجهلل اًقباس اًيتاذ اًيندل (ًلع رعاشلا

 ةعطاقلا ةلدألاب هديكأت كلمن ال معز اذهف .ملعلا كلذ ىلإ ةميدق ةجه هتارورض

 انمهف انل اهعرشي «ةدحاو ةذفان نم هيلإ رطضي اميف رظنلا الإ انل سيلو .نيهاربلاو

 نإو ؛ةرورض "ةرورضلا" نأ ىلإ صلخن امهيك ؛رعشلا يف يوغللا نفلا ةعيبطل

 .؟ بح ومولالل رئارقلا(١)
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 ةغل هنأ ىرخألا ةيوغللا صوصنلاو ,ةينآرقلا تاءارقلا ضعب يف ادب ام تفداص

 . "”برعلا ضعبل
 يف رثع اذإ ءاهيلع هلمح لطبي رعشلا يف ةرورضلا ىلع لمح ام لعجي :اهيناثو

 ةلثمأ رايعملا اذه تاقيبطت نم انيديأ نيبو .اهرظاني ام ىلع ةينآرق ةءارق وأ ءةجهل

 :اهنم ؛ةريثك

 فلألا عم ءايلا فذح امأو" :لاق ثيح «”يناريسلل باتكلا حرش يف ءاجام ه

 «سانلا نم ريثك هركنأف ءرعشلا ةرورض باب ين هركذ هيوبيس نإف ؛ماللاو
 نم ةدع اهم أرقو ءيآلا سوءر ريغ يف ءايلا فذحب نآرقلا يف ءاج دق :اولاقو

 انَِو هَل َدِجَت نَلَك ُلِلْضُي نَمَو دنهل َوُهَق هللا ٍدْبِم نم" :ىلاعت هلوقك «ءارقلا
 لخدي مل ءارقلا هب تأرقو «ناءرقلا يف هلثم ءاج امو ءاهريغ يآ ينو””اًدِشْرُم

 .''رعشلا ةرورض ىف هلثم

 يف يجاجزلا اهركذ يتلا "تارورضلا" نم اًضعب ديسلا نبا ركنأ رايعملا اذهبو ”

 ةرورض ُدعُب ال اذه" :ديّسلا نبا لاق «نينكاسلا ءاقتلال نيونتلا فذح :لثم ءهلمج

 )١( ؛ص ؛ناودعلل ةيرعشلا ةرورضلا 74.

.15/55( 

 وبأ ) ةرصبلا لهأو (عفان) ةنيدملا لهأ ةهوايتت "يدتهملا" ءايو ١. :ةيآأ ءفهكلا :ةروس (*)

 يف اهتابثإ هنع درو دقف .بوقعي الإ ءافقوو الصو اهفذح ىلع نوقابلاو ,ذوبنش نباو (ورمع
 ءالضف فاحتإو .7175 /.7يدادغبلا رهاط يبأ مامإلل .رشعلا تاءارقلا يف رينتسملا :رظني .نيلاخلا

 .711/7 «يطايمدلل ءرشبلا



 ...ثلاثز"" ورهه بأ | رقو "دوما للا لع نا وه لك" ءازقلا أرق دتن هرغاش

 ءاقتلال نيونتلا هنم فذح هنأو ءيرع مسا هنأ ركذو .”"'هللا ُنْبا ٌرْيَرُع ُدوُهَيلا

 نيونتلا فذح" :لوقي يذلا يناريسلل عبات اذه يف ديسلا نباو ٠ "نينكاسلا

 ةرورض لمع نم ضعب تيأر دقو ...رعشلاو مالكلا يف زئاج نينكاسلا عامتجال

 .””لاق امك يدنع وه سيلو ؛نيونتلا فذح هيف لخدأ ."رعشلا

 ذيخأ -ةءارق وأ ء:ةجهل يف لصأ هل ام لك نع "ةرورضلا" يفن -رايعملا اذهبمو

 ل" يدنا نينلا لع دعنا روتكتلا هيطرع اهكللذ نم «<نيللحتما نكح

 ناكو .نادمم ىنب رعش يف (يه)ءايو ؛(وه) واو ديدشت ةرهاظ ىلع همالك

 ديدشللا [ذه:نآ (ةاحتلا وه نيققحملا)ب مهفصو نمع لعن دق نيكولالا

 يبأ ةياور هللا مساي اهتلصو "دحأ'"' نم نيونتلا فذحو .7 ١. :ناتيآلا .صالخإلا :ةروس )١(

 :رظني ءقيرطلا اذه ريغ نم ورمع يبأ نع تيور !ى ءورمع يأ ةاور دحأ .يديزيلا نع دالخ

 .019 /7 ءرشعلا تاءارقلا يف رينتسملا

 مهقفاوو «برقعيو «يناسكلاو ءمصاع :ةءارق يه ءنيونتلا ةءارقو 7٠. :ةيآ ءةبوتلا : ةروس (؟)

 يف ريئتسملاو 18١/4 :يسرافلا يلع يبأل .ةجحلا:رظني .نيونت ريغب نوقابلاو :يديزيلاو نسحلا

 .84 /5ىشبلا ءالصف فاحتإو كالال /7 .رشعلا تاءارقلا

 .7 88ص ؛للخلا حالصإ يف للخلا (9)

 , .49 ١/ .باتكلا :رظني ءهيوبيس :ىنعي (4)

 .١؟؟صو 1 ١1ا"لاص .ةرورضلا نم رعشلا لمححي ام (2)

 .27؟ه .ثارتلاو ةيرعلا تاجهللا :هباتك ف (7)

 دس مث وألا ع



 يدنجلا /روتكدلا تبثأف ."مهسفنأ نيينادمطلا دنع ىتح ةيرعش ةرورض

 :ةينآرق ةءارق يف مهتجف دوجوو" "'

 .”نآرقلا يف ةرورضاال هنأل ؛ةرورض ديدشتلا نأ ىلإ بهذ نم لوق دري

 ةغل يف رظنن نأ :وهو «بابلا اذه يف اًطباض دعي نأ نكمي يأر يل ودبيو ءاذه

 نع هب اًجراخ .هرعش ين ءاج يذلا هجولا اذبم قطنت هتغل تناك نإف .رعاشلا

 سيل وهو ةرهاظلاب رعاشلا ملكت نإف ؛ةرورض تسيلو هتجف يهف "سايقلا"
 لوق ىفو .هتغل تسيل ذإ ؛ةرورضلا بكرم بكر هنوك يف كش الف اهلهأ نم

 ىلع نييوحنلا نم ريثك ضارتعا دروأ نأ دعبف «يأرلا اذه دضعي ام يقاريسلا

 :ةرورض فقولا يف ماللاو فلألا عم ءايلا فذح دع نم هيلإ بهذ اهيف هيوبيس

 :هلوقب اًبقعم «ةينآرق تاءارق ف اهدوجو

 يف ءايلا فذح نأ كلذو ؛هيلإ اوبهذ ام ريغ -يدنع -هيوبيس هدارأ يذلاو" :لاق

 نأ هيوبيس دارأ امنإو ءاهتابثإ ىلع رثكألاو .برعلا ضعب هب ملكتي انركذ ام لثم

 فلألا تناك اذإ «نيونتلاب اًهيبشت ةرورضلل اهنوفذحي ءايلا تابثإ مهتغل نيذلا

 هعافد يف يناريسلا هيلإ بهذ ام ةحص ىلع ليلدلاو .”"”تنابقاعتي نيونتلاو «ماللاو

 :«فقولا يف «ماللاو فلألا عم ءايلا فذح زاجأ دق هسفن هيوبيس نأ ؛هيوبيس:نع

 هوهيبش ؛فقولا يف اذه فدذحي نم برعلا نمو" :لاق ءرخآ عضوم يف «ةعسلا يف

 )١( ص «رئارضلا ال١.

 )( ص ؛ةيبرعلا تاجهللا 87.

 ص ءروغصع نبال رئارضلاو ء51١/ /7 باتكلا مرش (؟) 7١؟1.

 - مه.الاس



 امو ءمالكلا يف فذحي ال ام عيمجو" :الئاق فدرأو مث "مالو فلأ هيف سيل اهب

 .تاواولاو تاءايلا تابثإو ..يناوقلاو امارللا يف فذحي .فذحب الإ هك اع

 .”"ريثك يبرع زئاج اذهو .نيمالكلا سيقأ
 اهلثاق ةغل تناك اذإ ةرورض نوكت ةرهاظلا نأ ىلع ةلالدلا يف حضاو اذهف

 اذإ رعاش رعش يف ةغل تارورضلا نم ةرورض دعت نأ يف سأب الف هيلعو .اهفالخب

 ىف -ءاج ام :كلذ لثمو .اهنم وه ىتلا هتليبق ىلإ ةوزعم اهتيرظن تناك

 | :لوحأالا ىلعيل -”"'ةرهمجلا

 ”ناقرأ (ُهَل) ناقاتشم تّىاوطمو ةليخأ مارحلا تيبلا ىدل تبف

 ام هريظنو .ءفقولا ىرجم لصولل ءارجإ ؛ةرورض ءلصولا يف (هل) ءاه ناكسإب
 7 5 * و 500 ع 5ث  ر

 اَْنِم ِهِتْؤُن ةَرِخآلا َباَوَن دري نَمَو اَهْنِم ِهيْؤن ايندلا باو ْدِرُي نمو" :ىلاعت هلوق يف ءاج

 ةكرخلا سالتخاب ماشه نع يناولحلاو نولاق أرق دقف ””اهنم َنيركاشلا يِرْجَتَسَو

 طباوض نم اًطباض "فقول اوريغي نأ مفوصأ نم" اذه دع دقو ١84-180. /5 «باتكلا ( )١

 نبال .بارعإلا ةعانص رسو .7 ؛ص :ىسرافلا يلع يبأل «ةروثنم لئاسم :رظني ,يرحنلا ركفلا

 .41 /8 شيعي نبال ءلصفملا حرشو ؛701/7 ءيضرلل «ةيفاشلا حرشو 109 ١/ «ينج
 */1١8, ديرد نبال (1)

 .لوألا طشلا هاو ري ناسا ع دن هيوم الا ل قالا لينا بس .ليوطلا نم ( ©)

 .صئاصخلابو .«.بضتقملا و 2١7 ةص ءيفاريثسلل ؛ةرورضلا نم رعشلا لمتخي ام : :يف وهو

 . 0 ,ةنازخخلاو ؛78ةص ؛للخلا حالصإ حرش يف للحلاو 45 ١/ بستحملاو 0

 « 1 ةيآ .نارمع لآ: ةروس(5)

 ل عي اى"



 كلذكو "'(ةارسلا دزأ) ةليبق ىلإ بسن دقو «"نوكسلاب نورخآ أرق ابك -" هِيْؤُن" يف

 يهو .(ركش ) نم (لوحألا ىلعي )رعاشلا نأ انفرع اذإو "(بالكو ليقع ىنب) ىلإ

 نأ -هتركذ يذلا طباضلا يلع ءانب <انل نييت "(ةيناطحقلا) نم (دزألا) نم نطب

 .هرعش يف ةرورض سيلو «هتليبقل ةغل "هل"يف ريمضلا ناكسإ
 نون فذح نم فرع يذلاك ءاهنم فذحلاو .ةملكلا لازتخا ةرهاظ :هريظنو

 امك (ةعيبر ينب) ضعبو (بعك نب ثراحلا) ةجمل يف (نيذللاو ناتللاو ناذللا)

 :لطخألا لوق يف ءاج

 "مص مها رش ليلا مخ سنلو ىلادلا ا
 لوط نم فيفشتلاب ةللعم «نييرصبلا دنع ةرورض ةرهاظلا هذه تدع دقو

 ام ىلعو ءلطت مل مأ ةلصلا تلاطأ ءاوس ةغل اهنأ ىلع نويفوكلاو .هتلصب لوصواملا

 نب ثراحلا) نيتليبقلا ءانبأ نم وهو ةرهاظلا هذه ملكت نم نإف ءهيلإ تبهذ

 «نادرو نباو ماشهو ةزمح ورمع يبأ :ةءارق لصولا يف نوكسلاو ١/7 طيحملا رحبلا :رظني )١(

 .د ةينآرقلا تاءارقلا مجعمو «455- 5144/١ ءرشبلا ءالضف فاحتإ :رظني :ةبعشو رفعج يأو

 ظ .59 /7مركم ملاس لاعلادبع .د ءرمع راتخم دمحأ

 107 /١؛بجحملا:رظني و .577 /6 :ةينأرقلا تاءارقلا مجعم (؟)

 7947/8 «ةنازخخلا ()

 تاءارقلا يف ةيبرعلا تاجهللاو .507/7 .ةلاحك اضر رمعل .برعلا لئثابق مجعم :رظني (4)

 .اهدعي امو 71ص يحجارلا هديع.د «ةينآرقلا

 :يدادغبلا لاق ءلطخألا ىلإ (450 )١/ ىربكلا دهاوشلا حرش يف ينيعلا هبسن دقو ءزجرلا نم ( ©)

 .(15 /5 /ةنازخلا) "هيف هدجأ ملف «هناويد نأ تيبقتف دقو"
 هس ثو اد



 يهف "ةعيبر نم بلغتو «بلغت نم لطخألاو -هتجهل يهف (ةعيبر ينبو .بعك 00 1 ]| وع

 ةرورض ىهف ءاهلهأ نم سيل وهو ءابب ملكت نمو - همالك يف ةرورض تسيل نذإ

 .اهيلإ رعشلا هأجلأ
 رخآو ءهموق ةجط ىلع قطن رعاش نيب ةقرفتلا نم -هيلإ تبهذ ام دضعي امبو

 ناك ءرعشلل هليلحت يف يوحنلا نيرملا نأ -ةرورضلا بكرم بكرف ؛مهفلاخ
 ظ :نيظحلملا نيده يعاري

 ."لئابقلا تاجهلل ةصاخلا ةمسلا" :ظحلم *
 ."ةرورضلا":ظحلمو "

 :قدزرفلا لوق مهيلع درو نيح هنأ -مهدنع -كلذ ةلثمأ نمو

 ()رشب مهلثم ام ذإو .شيرق مه ذإ مهتمعن هللا داعأ دق اوحبصأف
 نأل ؛طلغلا ىلع هلمح نم مهنم" ناك مث ءاهبصن ريسفت يف أوفلتخا (لثم) بصنب

 .”"رخأت وأ ربخلا مدقت ءاوس (ام) لامعإ هظفل نم سيلو ءاّيميمت ناكو ؛قدزرفلل تيبلا
 ةصاخلا ةيجهللا تامسلا فرعي نأ "ةرورضلا" يف ثحابلا نم جاتحي اذهو

 أرقي ال ىتح ؛اهءارعش فرعي نأو «لئابقلا رئاس نع ةليبق اهب درفنت تناك يتلا

 "م ؛ةينآرقلا تاءارقلا يف ةبرعلا تاجهللا :رظني ()

 ملاعت هللا ىضر- زيزعلا دبع نب رمع انديس قدزرفلا اهب حدمي ةديصق نم ؛..طيسيلا نم تببلا ( )
 177/1١ هيوبيس تايبأ حرشو 5١+ /١«باتكلاو 157 ص «ءقدزرفلا ناويد :رظني -هنع
 مر شو 2" ١ "ص ؛لمجلا تايبأ حرش يف للحلاو ؛18ةص ؛ينادلا ىنجلاو «141 /4.«بضتقملاو
 . 177 /4 «ةنازخلاو .579ص «ىنغملا دهاوش

 .١؛ ص ؛يرابنألا تاكربلا يبأل ؛ةيبرعلا را را
 دج يو نت اس



 لضي ذئنيحو ةماعلا ةيفالتثالا ةغللا وحن ماكحأ ءوض يف ةصاخلا ةجهللا رعش

 ظ .برطضي وأ رايعملا

 مأ ةغل يهأ ؛ةيرعش ةرهاظ لوح ةاحنلا تافالتخا نم اًريثك مسحي اذه لعلو

 هث هدويق انمكحأو لصألا كلذ انروط اذإ انل نكمي هنأ بسحأو ؟ةرورض

 ءاًميقحت رعشلا كلذ ةءارق يف ققحن نأ اًنباث اًيجهنم اًدخأ رابتعالا نيعب هانذخأ

 .”هباحصأ نع اهب ردص ىتلا ةيخيراتلا هتروص انغلبي وأ انبرقي

 .ملعأو ىلعأ ىلاعت هللاو

 ةروريصلاو ةروصلا :باتك نمض (صنلا قيقحنو ةدعاقلا ليصأت) ميقلا ثحبلا كلذ يف رظني )١(

 .اهدعب امو ةةص ىسوملا دابن.د
 ب جيا ادع



 ثلاثلا لصفلا

 لياعتلا

 ام اوسحأ دق مهغأ ىلع لدي يذلاو"

 مهيلإ انبسن ام اودصقو اودارأو ءانسسحأ

 ءانعم رضاح امههدحأ :نائيش هدصقو هتدارإ

 يف لمأت ىندأ عم هنأ الإ ءانع بئاغ رخآلاو
 ةعامجلا تناك ام بئاغلاف .انعم رضاحلا مكح

 برعلا لاوحأ نم هدهاشت انئالع نم

 اهضارغأ نم هتفرعم ىلإ رطضتو ءاههوجوو

 .هلاقثتسا وأ اًئيش اهفافختسا نم :اهدوصقو

 شاحيتسالا وأ هب سنألاو ههزاكتإ وأ هلبقتو
 ' ريغو .هلئاق نم بجعتلا وأ هب اضرلاو .هنم

 لب .دوصقلاب ةدهاشلا لاوحألا نم كلذ

 . '"سوفنلا ين ام ىلع ةفلاحلا

 ١550(. /١١«صتاصخلا)





 لاوحأ نم اًباضتقا الإ هانلق ام لقن ل

 ىلع ءانبو :ةغللا مالك .نم اًطابنتساو .فلسلا
 هذه لمأتف .اهئاملع ةقيرط ىلع اًيرجو ءاهدعاوق
 الو .كركف نيعب اهظحلاو .كبلقب رارسألا

 لاغتشاو ءاهنع سانلا رثكأ عابط وبن اهتيف كنداهزي
 اهيف ركفلا نع ايندلا ةايحلا نم رهاظب نيملعملا
 رس رارسألا هذه نم حال ىتمف ..اهيلع هيبنتلاو

 بماولا ركشاف ءركف اهنونكم نع كل فشكو
 . "الع يندز بر لقو .ىمعنلا ىلع

 .(17؟ ص ءركفلا جئاتن)





 .يوحنلا ركفلا يف ليلعتلا ةعيبط
 ناك دقف ؛برعلا دنع يوحنلا سردلا "جهنم" يف اًبهم انكر "ليلعتلا" لثمي

 .”هلك يوحنلا ركفلا ىلع بلغ ىتح روطتي لظو ؛للوألا هلوصأ نم
 مهاليلعت يف" اوجرخي مل مهريكفت جهانم نم "ليلعتلا" مهداتعا يف ةاحنلاو

 هنأ :وهو ؛ةبطاق مولعلا يف ليلعتلا هيلع موقي يذلا لصألا ىلع ءاهمظعم وأ «ةيوحنلا

 اًببسو ةلع نيترهاظلا ىدحإ نودعي مبنإف امدعو اًدوجو ناترهاظ تنرتقا ام اذإ

 :اهمهأ .رومأ كلذ ىلإ مهعفدي .”"يناسنإلا لقعلا ةهادب هيضتقت ام اذهو .ى رخأألل]

 ءارو ةنماكلا بابسألا نع لءاستي نأ هتعيبط نم ذإ ؛يرشبلا لقعلا ةعيبط ١.

 اهاري ماكحأل اهعاضخإب اهريسفت يف ثحييف اهعون ناك امهم ةرهاظ ةيأ 2

 سوفنلا" :يربكعلا ءاقبلا وبأ لوقي كلذ يفو ءاهب سفنلا سنأتف «ةيقطن

 .”"سنألا كلذ لوزي نأ يغبني الف ؛ةلعل مكحلا توبثب سنأت

 دق هنأ دجي «مالسإلل يركفلا ثرإلا يف لمأتملاف ؛يمالسإلا ركفلاب رئاخلا

 ذإ" اهتلعو ءايشألا ببس نع ثحبت ىتلا ةقيمعلا ةرظنلاب ملسملا لقعلا غبص

 ةككفملا ةحطسملا ةطيسيلا ةرظنلا ةلحرم لقعلاب زاتجي نأ ميركلا نآرقلا دارأ

 هباتك يف للعلا قفو هلك وحنلا عاص يذلا(ه117:ت) يربكعلا ءاقبلا يبأ دنع انيأر امك )١(

 .””بارعالاو ءانبلا للع يف بابللا"

 .ةالا هس .ساييلإ ىتم ءوحنلا يف سايقلا 86

 ١1894. ص «نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا بهاذم نع نييبتلا 22(

 نسل اك 3 3 اك



 اهضعب الصفنم ةلوزعم ةعوطقم تناك ول امك «رهاوظلاو ءايشألا نياعت يتلا

 ملف ؛تالاجملا فلتخم ين ةلماشلا ةقيمعلا ةرظنلا ةلحرم ىلإ ."””صضعب نع

 يف بيغرتلاو ءريكفتلا ىلع ثحلاو ءرابتعالا ركذ" - يق نك يف ددري

 كلت نم ءاملع ءنوملسملا نوكي نأ ديري وهو الإ .فرعتلاو تبثتلا ينو رظنلا

 ةفاقثلا تاقلح دحأ يبرعلا وحنلاو ""ةئيعتلا هذه نم ءاكح ءةهجلا

 طابنتسا يف يوحنلا ركفلا ماق مث نمو ؛اهئانبأ دحأ هؤاعو «ةنيتملا ةيمالسإلا

 قفو ءاهل ليلعتلاو ءاهدعاوق ماظنو ةغللا طبضت يتلا نيناوقلاو ماكحألا

 ىلع اهنم ريبك ءزج يف ةمئاقلا ةيمالسإلا ةفاقثلا ةعيبط اهتضتقا ةيحهنم

 .ليلعتلاو ريسفتلا

 غرفت ىتم «نيناوقلا ةدرطم ءانبلا ةمكحم ةغل اهنأو .ةيبرعلا ةعيبط يف مهترظن .

 ىلع تقطن'' ةميكح ةمأ اهباحصأ نأو ءاهللع فشتكاو ءاهقتشا لقعلا امل

 لقني مل نإو «هللع اهوقع يف ماقو اهمالك عقاوم تفرعو اهعابطو اهتيجس

 ةغللا تماد امو ءالحمتم الو ءالوخدم برعلا هتدارأ ام سيلو .”"اهنع كلذ

 نايبو ماظنلا اذه بفاشتكا ىلإ فديه نأ بجي" ىيوغل ثحب لكف "ا

 ناونع تحت راشنلا روتكدلا هبتك ام :رظنيو «57”ص ؛«ليلخ نيدلا دامع.د ؛ملسملا لقعلا ليكشت لوح غ1(

 .أهدعب امو 117 ص ماللسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم :هبانك ِق "ةيمالسإلا لالدتسالا ثحابم'

 . 110“ .«ظحاجلل «ناويحلا 000

 هع ىو ا“



 يف ءيش الف ءاهيلع- موي يتلا سسألاو .هرصانع فئاظوو «.هئانب قرط

 ءاهتمظنأ نع فشكلا لثم اهرارسأو ةغللا حور مهف نم نكمي انداقتعا

 مهأ نم اذهو :ةمظنألا كلت تادحو فلتخم نيب طبرت يغلا تاقالعلا نييبتو

 .”كلذ نايب مدقت دقو .'""ةثيدحلا ةينسلالا اهفشتكا يتلا ئدابملا

 فشكلا ىلإ فدبم "ةيرظن'' ماقأ .يوحنلا ركفلا نآب انملس اذإف .يوحتلا لمع ةعيبط :؛

 ."مالكلا ةيوحن"ب هماتها ءرض يف ؛هلمجمب ةيبرعلا وحن مظنتي «يفخ "قطنم" نع
 نم ذإ ؛'"ةيرظنلا" هذه جتنأ يذلا "جيهنملا" يف اًرهم اًركترم "ليلعتلا" نوكي نأ دبالف

 للعب اه لتعيو «ةفلتخملا ةيوغللا رصانعلا رسفي نأ .يوحنلا ركفلا عيطتسي هلالخ

 ىءانب مكحت يتلا هباوبأب ذش ام قحلتو ءريظلاب ريظنلاو هيبشلاب هيبشلا عمجتو ءاهبعوتست

 ""قطنم'' نيب ىميمح لصاوت يف "كسامتلا"و "طبضلا" ةمس ''ةيرظنلا" يطعي ام
 نييوحتلا ةمئأ نإ'' :روفصع نبا لوقي كلذلو .ةماع ريكفتلا ''قطنم''و .ىلخادلا ةغللا

 . ''ماظنلا يف دجوي ارب «مالكلا يف زوجي ام ىلع نولدتسي اوناك
 :ناترظن هرطؤت ماق .يوحنلا ركفلا نإ :لوقلا نكمي نذإ

 ام ةهج نم برعلا مالك لاوحأ ابي فرعي دعاوق ديرجتب'' فصولا :امالوأ

 .”"'دسافلا نم حيحصلا فرعيل ؛فيلأتلا يف دسفيو حصب

 )١( ص ؛شوكبلا بيطلا .د .ءثيدحلا ثاوصألا ملع لالخ نم يرعلا فيرصتلا 5 7.,

 ) 7بح ظني( 117

 ) )5ءص « حارشنالا رشت ضيف ١16.

 هنا 177



 نم ةصلختسملا ةدعاقلا ليلعت يف يوحنلا نم داهتجا" وهو ءليلعتلا :|هيناث

 ."”" ةفلتخم تارثؤم قفو اهرسفي ءفصولا

 نم ءاهتنالا بقع الإ ةرورضلاب أدبي ال "ليلعتلا" نأ اذه ئدعي هلو

 بحاصي ريسفتلاب ريكفتلا نأل" ؛اهبب اًجزتمم يتأي لب "سايقلا"و "ءارقتسالا"

 يلوألا اهبتروص ذخأت ةيلوأ تاريسفتب ريكفتلا متي ذإ ؛اهليلحتو ةرهاظلا ءارقتسا

 نم ءيشب -لوقلا نكمي مث نمو ؛'"ليلحتلا جئاتن ميظنت دنع ةلماكتملا هبش

 نم اًيلاخ اًوحن روصتت نأ رسعي ذإ ؛اللعم دلو يوحنلا مكحلا نإ -زوجتلا

 :هلوقب وحنلا ةقيقح نع ثدحت |انيح ةوقب يطويسلا هيلإ حملأ ام اذهو "ليلعتلا"

 .ةيورلاو ركفلاب طبنتسم هضعبو «برعلا مالك نم ذوخأم عومسم هضعب وحنلا"

 ليبق نم سيلو .”"ىرخأ تاعانص نم ذوخأم هضعبو :تاليلعتلا وهو

 ىلإ -للعلا ءاغلإ يلإ يعادلا وهو -يبطرقلا ءاضم نبا رطضا نأ ةفدصلا

 ."كلاوثلا و يناوثلا "للعلا" ءاغلإ ىلع هتوعد رصقو «لوألا "للعلا"ب ميلستلا

 20 ه0

 .ةةص .خلملا سيخ نسح .د ؛يرعلا وحنلا يف ليلعتلا ةيرظن )١(

 . ؟ ١ص ص «خلملا سيمخ نسح .د «يبرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلا (؟)

 قة رشم تناك ىتلا مولعلا :ضرخألا تاعانصلاب دصقيو 7١ص ءحارشنالا رشت ضيق (6)

 .هقفلا هلوصأو ؛مالكلا يملعك .ةيمالسإلا ةئيبلا

 ١١. ١ص ؛ةاحنلا ىلع درلا :رظني 420

5١585 



 طباوضلا نم ةعومجم" انأب "للعلا" .يريهملا رداقلادبع /روتكدلا فرعي

 ةغللا ماظن مويلا هيمسن نأ نكمي ام مهفت دصق ؛اهضرتفي وأ ءيوحنلا اهطبنتسي

 ثحبو «ةغللا ماظنل ريسفت :م وهفملا اذبم "ليلعتلا"و '"اهرصانع قسانتو .ةيبرعلا

 نيييل ؛يوحنلا هيلإ أجلي ءاهماكحأو اهيف ةيوغللا رهاوظلا مكحت يتلا بابسألا نع

 نم ةيوغللا تايطعملا تاتش نيب دجوي ام يلع نهربيو ؛ةننقملا رهاوظلا بابسأ
 لقتنيف ءاهلمش عمجت ةدعاق وأ ءاهمعي مكح طابنتسال ؛اهنيب نراقيو ءقسانت

 طبر قيرط نع دعاوقلا درط نم أدبت'' ةلواحم ين .يلكلا يلإ يثزجلا نم كلذب

 .””"' دعاوقلا ليصأت و ؛ماكحألا ةزاجإب يهتنتو ءصضعبب اهضعب

 راشأ ام اذهو «هناكرأ كسامتو هتوق رادقمب الإ ءمزلم ريغ "ريسفتلا" اذه هنأ ىلع

 .يوحنلا اهعضي يتلا للعلا ةيدودحم نع ثدحت (نيح ءليلخلا ةيبرعلا خيش هيلإ

 دقو .برعلا نهذ يف لَم ا اًقباطم نوكي نأ نكمي هلمع نأ حوضو لكب حرصيف
 هتللع امل ةلع هنأ يدنع اهب انأ تللتعا" :ليبسلا اذه يف لوقي ؛كلذل الاخ نوكي

 لثم ٍلثمف هل ةلع كانه نكت نإو ءتسمتلا يذلا وهف ةلعلا تبصأ نكأ نإف ءهنم

 هدنع تحص دقو «ماسقألاو مظنلا ةبيجع .ءانبلا ةمكحم اًراد لخد ميكح لجر

 فقو الكف ؛ةحئاللا ججحلاو ةحضاولا نيهاربلاب وأ .قداصلا ربخلاب اهيناب ةمككح

 اذك ببسبو ءاذك ةلعل اذكه اذه ىلعف اهنإ :لاق ءاهنم ءيش ىلع رادلا يف لجرلا اذه

 )١( .يبرعلا يوغللا ثارتلا يف تارظن صة١١.

 سض :مراكملا ربأ يلع .د .يوحنلا ريكفتلا لوصأ يل * 8,

 تأ ادد



 ةلعلا كلت ريغل هلعف نوكي نأ زئاجف «كلذل ةلمتحم هلابب ثرطخو هل تحنس اذكو

 هتللع امل ةلع يريغل حنس نإف :كلذل ةلغ نوكي نأ لمتغ لجرلا ركذامن كلك نأ الإ

 .”"اهب تأيلف «لولعملاب هتركذ ام مويلا يه وحنلا نم

 :"نيبتي -هللا همحر -ليلخلا مالك نمو

 لماش ريسفت عضو لواحي اًدرجم الع :هرابتعاب وحنلا ةياغ ىلإ اًحيملت هيف نأ ©

 .رصانعلا ةلماكتم ءءازجألا ةكسامتم تدب «ةغل ماظنل

 روطلا اذه تزواجت اهنإ لب ؛ليلخلا رصع يف اهتيادب نكت مل "للعلا"ب ةاحنلا ةيانع نأ ©

 .هيف ريكفتلا دادسو «يوحنلا لمعلا نم عونلا اذه ةهاجو لوانتي شاقن اهوح أشنو

 .للعو طباوض نم هجرختسي امو «يوغللا ماظنلا ىلإ يوحنلا ةرظن نأ 0

 هئارآ كساخت وه مهملاو .لصفلا لوقلاو «ةتباثلا ةقيقحلا يه اًتح تسيل

 وحنلا نع ينج نبا هيلإ راشأ ام وحن يلع ءاهنيب طبارتلا ماكحإو اهقسانتو

 ةلع نع هل قرف نم لكف «ةغللا هذه ءارقتسا نم عزتنم ملع وه اهنإ" هلوقب

 .""هركف ورمع ابأو .هسفن ليلخ ناك .هجبن قيرطو .؛ةحيحص

 موقت ال" -يوحنلا ركفلا يف -''ةلعلا" نأ حضوي همالك يف ليلخلا هبرض يذلارادلا لثم نأ ©

 ىلع موقت اهنإ لب «تارابتعالا هذه ىضتقمل اهعاضخإو ةغللا ىلع ةيلقع تارابتعا ضرف ىلع

 )١( اص «يجاجزلل .حاضيإلا ".

 .الا/-ا/ ص ؛يريهملا رداقلا دبع.د «يوغللا ثارتلا نم راثآلاو مالعأ :رظني (؟)

 .1894 7/1 «ءصئاصتملا ()
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 -يفوحننا للعف ””اهنييزيمتلاو فيلأتلا روص فلتخم دصرو بالكلا عاضوأ يف قيقدلا لمأتلا
 يف اهقتارط"و "اهباطخ دوهعم "ىلع فوقولاو "برعلا مالك" ءارقتسا نم ةطبنتسم -اهرثكأ

 |نيح يجاجزلا هدكأ ام اذهو .هداجيإ يف اًيقيقح اًببس تسيلو ”اهدصاقمو اهيناعم نع ةنابإلا

 .سيياقمو اًعاضوأ ةطبنتسم يه اهنإو قبجوم تسيل" :اهنأب ةيوحلا ةلعلا ةعيبط يف هثحب أدنإ

 ماع مكح اذهو ””.قيرطلا كلت نم اذه سيل .ابب ةلولعلل ءايشألل ةبجومل للعلاك تسيلو

 لثمت "للعلا" نم عاونأ ةثالث نيب انفالسأ اهيف زيمي يتلا هوحنلا يف ليلعتلا تايوتسم ىلإ ةبسنلاب

 :"يهو «ةيبيكرتلا امتاقالع يف رظنلاو ءةغللا ماظن يف كفل : !يفاجردت

 .3 ؛ص ؛سايلإ ىنم.د ءوحنلا يف سايقلا )

 "للع'' نم ةعزتنم يمه اهنإ نييوحنلا "لله" نأ نم نيثحابلا ضعب هيلإ بهذ الل افالخ ( ؟)
 اهنم انياحصأ عزتتي انإ ءنسحلا نب دمحم بتك كلذكو" :ينج نبا لوقب الالدتسا ؛ءاهقفلا

 - ةملك ديع دمحم .د رسف دقف ١/”١77( .صئاصخلا) "همالك ءانثأ ين ةروشنم اهنودجي مبعأل ؛للعلا

 كلذكو (7١”ص ؛يبرعلا وحنلا لوصأ :رظني) ةاحتلاب ينج نبا صن يف ةدراولا ''انباحصأ"

 (ة١ صو .فةص ءوحنلا خيرات) هباتك يف .للملا نع هثيدح دنع .يناغفألا ديعس /ذاتسألا
 رحدلا) هباتك يف .وحنلا يف هقفلا رثأ ىلع .يحجارلا هدبع /روتكدلا انذاتسأ لدتسا صنلا اذهمو

 ثدحتي ناك هدجب ءينج نبا مالك ين لمأتملا نأ ,قحلاو (5١-1١ص :ثيدحلا سردلاو يبرعلا
 «نسحللا نب دمحم باتتك يف ةروثنملا للعلا اوعمج مهغأو .فيلأتلا يف -ةيفنحلا-نم ءاهقفلا جهنم نع

 هيف عمج دقف ؛"'صئاصخلا' هباتك يف لعف دق كلذكو .مه "نيتاوق'"و '"طباوض'' اهولعجو
 اهنم انباحصأ عزتتي امنإ ءنسحلا نب دمحم بتك كلذكو" :هلوقو .ةاحنلا بتك يف ةرئانتملا للعلا

 دك ؤيو .يفنحلا بهذملا ىلع اًهقفتم ناك هنأل ؛ةاحنلا ال :ةيفتحلا ءاهقف نم اتباحصأ :يأ ''للعلا
 للع ىلإ برقأ ةاحنلا لذع نأ :هسفن 48/١( + صئاصنلا) هباتك يف ركذ دق هنأ .مهفلا اذه
 .ل- ص «ناولحلا ريخ دمحم .د .يرعلا وحنلا لوضأ :رظني .نيهقفتملا للع ىلإ ءاهنم نيملكتملا

 . ١ ةبص ءيجاجزلل ء.حاضيإلا (*)

 .5-19 اص ؛ءقباسلا :رظني (4)



 هنأله؟بوصنم كلذو .لعاف هنأل ؛عوفرم اذه :مهوقك «ةيميلعتلا ةلعلا (أ)

 .وحنلا ةياغل ةققحملا "لوألا" للعلا"ب فرعي ام يهو «خلإ...لوعفم
 يف هيلع سيقملاو سيقملا كارتشا ىلع موقت يتلا يهو .ةيسايقلا ةلعلا (ب)

 تعراض اهنأب (نإ) مسا بصن ليلعت يف اى «يونعم وأ يظفل هبشل ؛مكحلا

 (ال).مسا ءاني ةرظانمكو .هلمع تلمعأو هيلع تلمحف «يدعتملا لعفلا .

 "يناوثلا للعلا"ب فرعي ام يهو ."رشع ةسمخ ءانب ىلع سنجلل ةيفانلا

 ظ .ةيرظنلا ءانبل ةققحملا

 لثم .ةيسايقلاو ةيميلعتلا ةلعلا دعب هب لبقي ام لك يهو «ةيلدجلا ةلعلا (ج)

 يأبو ؟لاعفألا فورحلا هذه تبباش ةهج يأ نم (نإ) باب يف لأسي نأ

 خلإ....؟اهماب يف عوفرملا ىلع بوصنملا ميدقت ببس امو ؟تهبش لاعفألا

 لدجلا يف لخاد وهق لئاسملا هذه ىلع اًياوج هب لتعا ءيش لكف"

 ”ةيرظنلا" قساحا ةققحملا" ثلاوثلا للعلا"ب فرعي ام يهو '"رظنلاو

 للعلا ىلإ يمدنت اذهل ؛شاقنلاو .لدجلل ةلباق ريياعم يهو .اهكسامتو .
 َ هكا دك ا 1 0 ا” ! 1! -. 525 أ
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 :يوحتنلا ركفلا يف ةرظنلا هذبب .ةلعلاو

 ةرثؤمو مكحلا ىلع اثعاب ةلعلا لعجي يذلا .يقطنملا لوعفملاب ةبجوم تسيل *
 يف اًيقيقح اًببس تسيل يهف ءاهئافتناب يفتني لولعملا داجيإ يف اًيقيقح اًببسو هيف

 ىلع ةرامأو ليلد يه لب ءاّبيكرتو اًفيرصت ةروصلا كلت ىلع برعلا مالك داجيإ
 .هيلع لولدملا

 .ةيفإلا دصاقملا ىلع تارامأو تامالع يه ىنلا .ءاهقفلا للعك تسيلو

 يهف «ناسنإلا ىلع ةيفخ تيقب ءاهيلع صنلاب اهنع عرشلا فشكي مل اذإ يتلا

 يف برعلا مالك ةظحالم نم ةطبنتسم يهف ةاحنلا للع امأ .نونظلا ىلع ةينبم

 لقثب هيف نوجتحيو .سحلا ىلع نوليحي" :ةاحشلاف .دوجو دعي هقايسو هدارطا

 اينإ اهنأ كلذ ؛هقفلا للع ثيدح كلذك سيلو ءسفنلا ىلع اهتفخ وأ لاحلا

 .""انع ةيفخ اهيف ةمكحلا هوجوو .ماكحألا عوقول تارامأو مالعأ يه

 ةيتبم ةاحنلا للع نأل ؛؟-اهيلإ برقأ تناك نإو -نيملكتملا للعك تسيلو

 اذهو .مكحلا فلختيو وحنلا يف ةلعلا دجوت دق مث نمو ؛ةغل ءارقتسا ىلع

 نأ اهيف زوجي ال يتلا نيملكتملا للغ فالخب «ةيوحنلا ةلعلا صيصخت زاج

 بمهذم لوصحم هنأ ملعا" :ينج نبا لوقي .هتلع نع لولعملا فلختي

 نإو اهنأ كلذو ؛للعلا صيصخت زاوج ىلع ينبم مهلاوقأ فرصتمو انباحصأ .

 )١( صئاصتخلا . ألىر١ءه-١ة.
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 "قرفلا"و "فيفختلا" ىرجم يرجت امنإ اهرثكأ وأ اهنإف هقفلا للع تمدقت
 .سايقم ريف ىلع ناك نإو ءاثكمم كلذ ناكل اهضقن فلكتم فلكت نإو

 نأ يرت الأ .اهريغ ىلع انل ةردق ال اهنأل ؛نيملكتملا للع كلذك تسيلو

 انكاس مسجلا نوكو .هركتسم ال عنتمم دحاو لحم يف ضايبلاو داوسلا عامتجا

 .”" ةدساف ةدحاو نأ يف اًكرحتم

 نيف نك 5

 لوصأ راهدزا دنع .هرصع يف ةلعلا ترهدزا يذلا -ينج نبأ مسق دقو

 -ةيبرعلا يف يوغللا ريظنتلا عاستاو ءيوحنلا ءانبلا نم سايقلا نكمتو ءوحنلا

 ." :نيمسق ةيوحنلا ةلعلا

 نع درطملا عامسلاب تبثي .يوحن مكح باجيإ ىلإ يدؤت يتلا ةبجوملا للعلا :اهلوأ
 :وحن يف .هراسكنال ؛ءايو ءاهلبق ام مامضنال ؛اواو فلألا بلق :لثم .برعلا

 عفر للعكو «نكاسلاب ءادتبالا عانتما :لثمو "سيطارق"و "”بروض"

 -تناك اّيأ-للعلا هذه نأل ؛هيلإ فاضملا رجو ءلوعفملا بصنو ؛لعافلا

 ال طابنتسالاب ةبجوم للع يهف مث نمو" ثرعلا نع عمس اهب مازتلالا بجوت

 ." "ةبجوملا للعلل يوحنلا موهفملا وه اذهو .لولعملا ىلع يدوجولا قبسلاب

 1١/ 1١42-1482 ءقباسلا )١(

 .1151258-5”/ ١ .: صئاصخلا :رظني 2(

 . ١ اص ءليلعتل دلا ةيرظن قرف



 ٠ يهف رثكأ وأ .نييوحن نيمكح نيب رييختلا ىلإ يدؤت يتلا ةزوجملا للعلا :اهيناث

 لجر ديزب تررم" :مهوق نم "حلاص" رج لثم .هريغل ةيفان ريغ هجول ةزوجم
 .”ةيوحنلا تازاوجلا رئاسو .لاحلا ىلع هبصن وأ .لدبلا ىلع "حلاص

 دنع "ةلعلا" هفصو يف مراكملا وبأ يلع .د ةقد مدع ررقأ نأ عيطتسأ هلك اذب-و

 الف :ةيمتحلاب مسنت يه ذإ ؛بسحف ةرورض" مهروصت يف تسيل اهنأب ةاحنلا
 وأ يضر ثحاب لك ىلع اهسفن ضرفن يتلا قئاقحلا لهاجتب الإ اهلهاجت ىلإ ليبس

 مث نمو ءاهل ةعبات تسيلو .اًعيمج دعاوقلاو رهاوظلا ىلع ةقباس اهنؤف كلذلو ؛هرك

 .”"ا اعوبتم تسيلو للعلا هذهل عبات هرسأب يوغللا عقاولا نإف

 هذه مهتاقيبطتو < مهنم لئاوألا 27 و -نييوحنلا تالالتعا يف لمأتملاف

 ةنئاب ءريغ ةغللا ةعيبط نم ةطبنتسم "للع" يه امنإ هب اولتعا ام نأ كردي "للعلا"

 لزعمب اهيلإ رظُت اذإ ةيهاو ةفيعض "مهللع" ودبت دق معن .اهيلع ةضورفم الو ءاهنع
 يف امأ ””يطويسلا دنع ةصاخو «نيرظنملا ضعب ثيدح يف دجن اك «قيبطتلا نع ِ

 ""ةزوجملا للعلا'' يناثلا امأ .ةلع '"ةبجوملا للعلا" لوألا لعجيف «نيمسقلا نيب ينج نبا قرفي )١( ظ
 .نيحلطمملا نبب نوطلخي مهمومع يف ةاحنلا ناك نإو "ايس" اهلعجيق

 .7 ١ ؟ ص ؛يوحنلا ريكفتلا لوصأ (؟)

 وحتلل داسفإ اهنأب .يوحنلا سردلا يف ةلعلل نيثحابلا ضعب ةرظن .كلذ يلع بترت دقو
 الو اهيف ىودج ال يتلا تاهرتلا نم اًريثك انوحن يلع تلخدأ دقو" هنم بولطملا نع هب جورخو

 ١١. ةص ؛يزرت انح داؤف .د ءوحنلاو ةغللا لوصأ ين "ةعفنم
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 يتلا رهاوظلل انيتم اريسفت -بلاغلا يف انل .مدقت ةمكحتسم ةيوق ودبتف ةسراملا

 عرفتت يتلاو ,ةرسفملا ةيوغللا نيناوقلا ىرجم يرجي اهرثكأ"ف «ةغللا عقاو يف اهحملن

 .""'ةيئزج نيناوق لكش ذختن يتلا ماكحألا نم ريثك اهنع

 اهنأب يوحنلا ليلعتلا ةرهاظل مراكملا وبأ روتكدلا ةسارد تفصو مث نمو

 مدقت ملو ”"يطويسلل حارتقالا باتك يف يوحنلا ليلعتلا ةيرظنل ةيدقن ةسارد"

 .يوحنلا ركفلا يف ةلعلا ةعيبطل اًعيِقد اًمصو

 انف محب د

 ةلعلا لوصأ

 " ىوجتللا نيللي" فررتلل «يروتيألا ىينوم نب نيسفلا ةلاديع با كذ
 :نافنص نييوحنلا تالالتعا" نأ ""ةعانصلا رامث" هباتك يف (ه٠59:ت)

 .مهتغل نوناق ىلإ قاسنتو ءبرعلا مالك لك ىلع درطت ةلع «

 مهدصاقمو ؛مهضارغأ ةحص نع فشكتو .هلوصأ يف مهتمكح رهظت ةلعو «

 )١( الص «سايلإ ينم.د ءوحنلا يف سايقلا .

 .؟ الص «ليلعتلا ةيرظن (؟)

 )( صه”؟١7. رشنا نيفيا :؟ رظني الماك يرريثدلا مالك .حارتقالا هباتك يف يطويسلا لقن دقو

 للك *" سف «حارشنالا
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 ' ةريثك .بعشلا ةعساو يهو ءالوادت دشأو ء.الامعتسا رثكأ ىلوألل مهو

 فرصو ءاهعمجب ينع نم دنع ةلمجلا ين اهنم روهشملا رادم نأ الإ .نانتقالا

 اهءاقلأو اهءامسأ تبثن ”اعون نيرشعو ةثالث ىلع اهرصحو اهعبتت ىلإ ماتهالا

 ةلعو .لاقثتسا ةلعو .ءانغتسا ةلعو ءهيبشت ةلعو .عامس ةلع:يهو .بسحف

 ىلع لمح ةلعو ءضيقن ةلعو .ءريهظن ةلعو .ضيوعت ةلعو .ديكوت ةلعو .قرف

 ةلعو ءبوجو ةلعو ءةرواجمو برق ةلعو .ةلداعم ةلعو ؛ةلكاشم ةلعو .ينعملا

 ةلعو .لصأ ةلعو .لاح ةلالد ةلعو .فيفخت ةلعو ءراصتخا ةلعو .بيلغت

 ."ىلوأ ةلعو .داضت ةلعو .راعشإ ةلعو .ليلحت ظ

 : ""نيلصأ ىلإ اهيعونب للعلا هذه عاجرإ نكميو

 "برعلا مالك ءارقتسا" اهردصم ةيقيبطت هيف ةلعلاو ."وحنلا راطإ'' يف ليلعتلا لصأ :امهوأ
 :لالتخ نم "برعلا مالك" اهيلع ينب يتلا "ةيملعلا راظنألا" وأ "لوصألا" ديدحت لواحتو

 بيكارتل روص نم اههنيب عقي امو ءعنمو .بوجو نم هبيكارت فضت يتلا ماكحألا ©

 .هغوسي ام هجو لكلو .هجو نم رثكأ لمحت بيكارت وأ :ةحجار وأ ةزئاج

 ريسفتو .تاكرحلا ريدقتو .ءانبلاو بارعإلا مكحت يتلا نيناوقلاو طباوضلا ه

 .ةيوحنلا فئاظولا فالتخا عم «يبارعإلا هباشتلا

 ةلعو" :ةيجوم ةروكذملا للعلا عيمج ْنأب هيلع ضرتعاو "زاوجلا ةلع" اهيلع يطويسلا داز )١(

 .ينج نباك نييوحنلا قاذح دنع ةلع ال اًببس يمستو .ةزرجم "زاوجلا

 ١. ١/ص «.ليلعتلا ةيرطظن :رظنب (؟)

 د 2755



 .يتوصلا ىوتسملاك) يلخادلا اهدعب يف ةفلتخملا هتايوتسم لالخ نم مث «

 هلثمي يذلا يجراخلا اهدعب ينو (يوحنلا ىوتسملاو ءيفرصلا ىوتسملاو

 ."(خلإ...ةيفاقثلا وأ ةيعاتجالا فارعألا وأ «ماقملا وأ .بطاخملا وأ ءملكتملا)

 ماظنلا" سناجت ريسفتل ةيجهنم ةليسو هيف ةلعلاو .وحنلا ةيرظن راطإ يف ليلعتلا :اهيناثو

 :لالخ نم اهل يلعفلا لامعتسالاو ةغلل يرظنلا روصتلا نيي طبارتلا ققحتو "يوحنلا

 .ءايشألا نيب تاقالعلا ىلع فوقولا «

 .رئاظنلاو هابشألا ةظحالمو ٠

 .ذاشلاو درطملا نيب ةنراقملاو ©

 .هتيبثتو يوحنلا مكحلا غيوستل "هماكحأو وحنلا" لوألا راطإلا يف ليلعتلاو

 هجولا نايبلو ,مهمالك اهيلع اونب يتلا عاضوألا يف ةمكحلا هوجو نع فشكلاب

 "ةيلكلا نيناوقلا"و "ةماعلا طباوضلا" نع جرخي يوحن 5 يأ غوس يذلا

 .””ليلدلا ةماقإ ىلإ رقتفنا لصألا نع لدع نم'' َذِإ ؛برعلا مالكل

 تاتش عنمي .يرظنلا مكحتلا نم عون وهف (وحنلا ةيرظن)راطإ يف ليلعتلا امأ

 مكحلا ناك اذإ «ةيرظنلا راطإ يفو .صوصخم ريسفت راطإ يف «تلفتلا نم رصانعلا
 فقت كلذلو ؛ةجاحلا كلت نم ولخي ال -اًضيأ-مودعملا نإف ليلعت ىلإ ةجاحب ذفانلا

 كيرحت مدعو .يضاملا نيكست عنمو ءرجلل لعفلاو ,مزجلل مسالا داقتفا بايسأ ىلع

 .؟ ف :يرغلا و حنلا ةيرلظت يف عملا ةلزنه :رظني )١(
 ؟ةرحرا .«فاصنالا ()

 ب 2585 ى



 . مدعو «ينثملا يف ءايلا لبق ام رسكو واولا نع ضارعإلاو ءلعفلا مض عانتماو رمألا

 ."”خلإ...فرصلا نم ةعونمملا ءاسألا نم نيونتلا بلسو «ملاسلا عمجلا ين نونلا رسك

 ليلعتلاو "وحنلا راطإ يف" ليلعتلا :نيقيانتلا تلضألا قه فوتسم لك قو

 ماظنلا" رتب اللع لثمت ةفلتخم "ريياعم و "طباوض" عقت ”"هتيرظن راطإ كك

 :يلي ام هريسفت اذهو .ىنعمو الكش "يوحنلا

 0# د

 "'وحنلا راطإ ىف" ليلعتلا:الوأ
 ."قرفلا"و "فيفختلا" ةيئانث :امه نيتزيكر ىلع ليلعتلا نم نوللا اذه موقيو

 ىرحم يرجت امنإ اهرثكأ وأ -للعلا:يأ -اهنإو" ينج نبا لوق نم مهفي اذهو

 : أي ام هنايب اذهو «"””قرفلاو فيفختلا

 :"لقثلاو فيفختلا"' :ةلع ١.

 عاش دقو .يرونيدلا ريبعت دح يلع "لاقثتسالا" :ةلعو "فقيفختلا" :ةلع وأ

 دقلو .رهاوظلا نم ريبك ددع يف ةلع (ههاعتساو «نيموهفملا نيذه ىلإ ءاجتلالا

 .ةلماك "ةيرظن" اهيف غاص هنإ ىتح ءاّريبك اًمامتها ةركفلا هذهب ينج نبأ متها

 ليلخلا :لاثمأ هيلع نيقباسلا ةاحنلا رظن تاهجو تلماكت امدعب اهطويخ جسن

 دقف "ةيبرعلا نم ملكلا رخاوأ يراجم باب" 220 7/1 يوما «ياتكلا :رظني <41)

 ,كلد نم ريثكلا هنمض

 5١/١. .؛صئاصخلا هه



 رخآ رمأب لالتعالا كيلع رذعت اذإ هنأ هباهذ ىلإ رمألا لصوو «هيوبيسو

 هكلست اًبهذم انه مدعت ال كنإف ؛لاقثتسالاو فافختسالا قيرط ىلإ تحدج"

 . ”"...هدروتت اًمأمو

 رهاظم نم رهظم هنأ اى ,يوحنلا ركفلا يف ليصأ -نذإ -”فيفختلا" بلطمف
 مام /روتكدلا لوقي «ةغلل يلاعتسالا قوذلا يلع ينبني يذلا يوغللا ريسفتلا

 وحنلا ماكحأل ليلعتلا ةرهاظ يبرعلا وحنلا يف ةيريسفتلا ةقاطلا رهاظم نم" :ناسح

 نأ هبسحو .قيبطت لاجمك ةيبرعلا للعلا عسوأ نوكي نأ ةفخلا بلط لعلو .هتسيقأو

 .””' هئدابم نبي امهم اًناكم هسفنل دجي ذإ ؛ثيدحلا ةغللا ملع نم اًدكؤم اًفارتعا دج

 :بابلا اذه يف مهطباوض نم ناك مث نمو

 اذه يف لوصألا لصأ وهو «لقفتسملا نع لودعلاو ,فختسملا ىلإ حونجلا" ه

 ءمومضملا ”لَسُر" يف نيعلا مهناكسإ زاوج ىلع ينج نبا قلع دقو .""ثيدحلا

 ةحتفلا نب مهنيضفت :ليلد لوأ هنإ" :الئاق «حوتفمل نود ءروسكملا كلذكو

 .' رخآلا مهفافختساو ءاهضعب مهاقثتساو .تاكرحلا مهق وذ ىلع - اهيتخأو

 )١( ءقباسلا ١/غلا.

 .17 ص 1984 ةنس ء7 عء4جم .ءلوصف ةلجم .ةثادحلاو ةيبرعلا ةغللا (؟)

 .151 ١/ ءصئاصخللا (؟)

 675 ةاسلا (2)
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 .”"لقث ىلع القئ نولخدي ال مهف" .”"لقثي ال ليقثلا" 0

 .0"فخألا نم فيفختلاب ىلوأ لقثألا" ©

 .0"' سايقلا وه فخألا ىلإ لقثألا نم ريصملا' د

 .”لصألا وه لقثألل فخألا لعج

 فيفخلا اولقثي نأ مهمالك نم سيلو .ليقثلا نم فيفختلا زاوج مهمالك نم 9

 .*”ىنعملا يف قفتا اذإ ليقثلا ىلإ

 ."لقثألا ىلإ فخألا بلق نم ىلؤأ .فخألا ىلإ لقثألا بلق" اذهو ©

 هن لق ىلإ يق نم جورخا ولقتسي مت"
 .”"نولقثتسي ام مهمالك يف رثكي نأ نوبربي مهنإ" 0

 .”" ظفللا يف هنودمتعي امك ,طخلا يف فيفختلا نودمتعي مهنإ"' 0

 )١( بايللا ١/ /١.

 ,7//570 «بلعث سلاجم (")

 .غ86 ص «قارولا نبال ءوحتلا للع (؟)

 . 4 ص ؛راك ةرقن .ةيفاشلا حرش (5)

 1١/ 7.3494 1١., .بابللا (5)

 .؟؟ةص وحنلا للع (1)

 ١5/١ .فاصنإلا (ا/)

 2.18/1 بارعإلا ةعانص رس (4)

 ) )8فصنملا ١184/5١.

 د ت17



 -مزالي سيلو .برعلا عيمج مالك يف سيل فيفختلا" نأ ىلإ هبنتلا بجي نكل 0

 يف فيفخلا لقيو «ليلقلا رثكي دق" ذإ ؛”"ففخي نم مالك يف -اًضيأ

 .هنايب يأيس امك .ىرخأ "طباوض'"ل اقفو كلذ ناك نإو .""'مهمالك

 "لقثلل" نأ ظحالي «نيتلعلا نيتاه ىلع ةاحنلا ةلاحإ نطارمل عبتتملا نأ ىلع

 :ةعبرأ ريياعم مهدنع "ةفخخلا"و

 .يوصلا رايعملا »

 .يلاعتسالا رايعملا ©

 .يلوطلا رايعملا ©

 .ينهذلا رايعملا ©

 نكي مل اهنع مهثيدح نأو «ةرهاظلا هذه مهيعو ىلع ةحضاو ةلالد لدي امم

 لوانت نم حضتيس ام اذهو «يئارقتسا عقاو ىلع اًينبم ناك لي ءّيوفع وأ ءاطابتعا

 .ليصفتلا نم ءىثب يوحنلا سردلا يف اهطباوضو اهتاقيبطتو ريياعملا هذه

 د خف د

 حتما
 دهس

 )١( روفصع نبال متمملا ١//717/7,

 /7؟ يضارلل ةيفاشلا حرش (؟) 5؟١.

 ,أرؤ» / «قباسلا مج رمل ةرف

 5 بك



 2 ىتوصلا رايعملا (أ)

 2 :نع ىوحنلا سردلا ثيدح يف رهظي اذهو

 دنع مأ ءاهجراخم يف ءاوس ءاهلقثآو اهفخأ:نايبو ءاهتاكرحو ةيبرعلا فورح «

 جراخم) يراجملا كتفرع امنإو ا ت) ديرد نبا لوقي ءاهبراقتو اهعاتجا

 فورح نم ةينبم ةملك كتءاج اذإف .فلتآي ال ام اهنم فلتأي ام فرعتل (فورحلا

 بئاه ريغ اهتددرف ءاهنم '"'داسفلا"' لحخدلا عضوم تفرع «يبرعلا اهلثم فلؤي ال

 : ىلع مئاق هنأب هصيخلت نكمي يذلا ءيبرعلا قوذلاب طبترم اذهو "اهل

 .لاثمألا يلاوت ةيهارك ***

 .دادضألا ىلاوت ةيهاركو *:*

 .”تاتشألا يلاوتل حايترالاو *“

 ةدوع يف اًذهجو ةقشم فلكتي نيداضتم وأ نيبراقتم نيتوصب قطانلا ذإ
 فالنخلا ناك مث نمو ؛هقراف يذلا عضوملل داضم وأ ءبراقم عضوم ىلإ ناسللا

 نأ ملعا" :هيوبيس لوقي ءهناسل ىلع فورحلا لقث قطانلا بنجي ام ,نيتوصلا نيب

 نوكي نأ نم مهيلع فخأ فورحلا فالتخا نأو .مهتنسلأ ىلع لقثي فيعضتلا

 :بابلا اذه يف مهطباوض نم ناك اذهو ؛””دحاو عضوم نم

 8/١. .ديرد نبال .ىغللا ةرهمج )١(

 '.؟ ١م .ناح مامت د .ةيوحنلا ةمصاللخللا (8)

 .2 .ساتكلا ( 7)
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 . "'"امهعامتجا حبق مههجرخم يف نافرحلا براقت اذإ"

 . "'دحاو عقوم نم مهيلع فخأ فورحلا فالتخا" ه

 ." ''"تدعابت اذإ اهنم ناسللا ىلع لقثأ تناك اهجراخم تبراقت اذإ فورحلا" ه

 ."""'تاكرح غبرأ اهيف يلاوتت ال ةدحاو ةملك "

 .""ةلطمألا عامتجا نوهركي مه"

 .ةيبرعلا ءاملع ىدل ةقيقدلا تاظحالملا نم" :يميمتلا حيبص روتكدلا لوقي

 تاوصألا نارتقا ةلأسم" صصختملا يتوضلا ثحبلا تالاجن ىدحإ دعت يتلا

 يتلا دويقلا -اهتيلوأ ىلع -تاظحالملا هذه تفشك دقو «''اهرفانتو ةيبرعلا

 جزم يف مهبهذم تحضوأو «ةيبرعلا ةملكلل يتوصلا ءانبلا ىلع تضرف

 تاوصألا بيترت يف يبرعلا ناسنإلا قوذو مءالتي مب ضعبب اهضعب تاوصألا

 ا قطني يتلا

 .له /١«بارعإلا ةعاتص رسم )١(

 .81إ4//9 .باتكلا (؟)

 4/1١. يرد نبال ةرهمجلا ()

 .78 ص .«باشخلا نبال ءلجترملا (5)

 .١؟5و .87 ١/ ؛«يسرافلا يلع يبأل ,ةجحلا (5)

 .ةاآدص ؛ميدقلا انثارت يف ةيوغل تاسارد (1)

 ت٠3 د



 ىسوم ىملح ىلع.د اهارجأ .ةثيدح ةيملع ةسارد «ةقيقحلا هذه تتبثأ دقو

 ةبراقتمللا تاوصألا نم تاملكلا ءائب نأ دكأف "برعلا ناسل" مجعم روذج ىلع

 ساسحإ اذه ىفو .”ةيبرعلا يف اًدج ردانو ليلق -اًجرخمو ةفص -ةداضتملا وأ

 :ينامرلا لوقي ءاهتودعو اًهأنجعب ساسحإللاو ةلوهسلا ىلإ ةملكلاب ليملاب فبئرش رم

 (علم) ةملك دورو هيلع لكشأ دقف ؛ ريثألا نبا ةريح ىلع ةباجإ هيفو :'""ظفللا

 اذإ انأ :وهو :ةيبرغ ةتكن انهاهو ؛ةحاصفلا طرشب ةفرعم هدنع نم اهلمعتسي الو

 ىلع ديزت ال ةنسح نوكت كلذ دنعو "ملع'' تراص ةظفللا هذه فورح انسكع

 .”"ءىيش اهجراخم نم ريغتي مل هنأل ؛!!انسح:حبقلا راص فيك يردن امو ءاهنسح

 ددع نع مهثيدح يف-ةفخلا بلط يف -"يوصلا رايعملا" رهظي كلذك ه٠

 رسبي ؛نزاوت نم كلذ نع حبتتي امو .هساسأ ىلع ةينبألا ةغايصو «فورحلا

 رابتعاب اهاصقأو اهاندأ ددحت «ةيبرعلا ةغللا يف ةملكلا.فورج ددع يف ةلماكتم

 .6 ؟مص .برعلا ناسل مجبعم روذج تايئاصحإ 010(

 - ١21ةص «ناءرقلا زاجعإ يف لئاسر ثالث نمض .نآرقلا زاجعإ ف تكنلا (؟)

 0 ءرئاسلا لثملا ةرف

 ب255



 يف عجرت ئدابملا نم ةعومجم ىلإ ةيرظنلا هذه دنتستو ءاهنم دئازلاو لصألا

 .""”ةفلكلا بانتجاو ةفخلا نع ثحببلا ىلإ مألا ةيابن
 اطايعتسا ناك اذإ مات ةينبألا ضعب لامهإ نع مهثيدح يف كلذكو .ه

 جلاعي ال يذلا ليقثلا نأل ؛ةقشملا فلكتو لقثلا ىلإ ةفخلا نم مهجرخيس

 وأ فوجألا نم "لُعفي لُعف" مهمالك يف ءيجي نأ عنتما كلذلو ؛لمهي

 عراضملا ينو .يضاملا يف اًفلأ ءايلا بلق" :ىلإ يدؤي كلذ نأل ؛يئايلا صقانلا-

 ىلإ فخألا نم لقتنت تنكف «يمرلاو عيبلا نم ءومّريو .عوبي :وحن ءاّواو

 فاخك نايواو .صقانو فوجأ نيعلا روسكملا 'لِعف'' نم ءاج اهنإو لقثألا

 لقثألا نم لقتنت كنأل ؛ةواقشو ةوابغو اًناوضر ءيقشو يبغو 525 ءافوخ

 لوقيو ."””ءاي "يضر" ينو ءاقلأ "فاخي" ين واولا بلقب .فخألا ىلإ

 نولقثتسي مهنإ" :غيصلا ضعب برعلا لامهإ ليلعت يف -اضيأ -يفرلا

 جرخملا ىلإ عوجرلا يف ةديدش ةفلك ناسللا ىلع ذإ ؛لاقثتسالا ةياغ فيعضتلا

 وأ اًيعابر لاعفألا الو ءامسألا نم اوغوصي مل لقثلا اذهو ؛هنع هلاقتنا دعب

 ءاقتلا لقثو «نيءانبلا لقثل ؛نالصتم نالثاتم نايلصأ نافرح هيف اًيسامج

 .”"امهتلاصأ عم اميسالو ءنيلثملا

 )١( :؛يريهملا رداقلادبع .د ؛يرعلا يوغللا ثارتلا تارظن ص١ ١١ .

 ) )1:رظنيو /5/1 ةيفاشلا حرش المنصف١//1414.
 ) )77/7«قباسلا 7794-7784

- 2735: 



 أرطت يتلا تارييغتلا .نع مهثيدح يف .يوصلا رايعملا اذه رثآ رهظي كلذكو ه

 :نم ءاوس .ةملكلا ةينب يف

 نكسي ام باب اذه" ناونع تحت اَبأب هباتك يف هيوبيس دّقع دقف اهتاكرح ةهج نم -

 هللع مث «كلذ ىلع ةديدع ةلثمأ برضو "كرحتم لصألا يف وهو افافختسا

 ىلإ حوتفملا نع مهتنسلأ اوعفري نأ اوهرك مهنأ ؛اذه ىلع اولمح امنإ" :هلوقب

 ”"لقثألا ىلإ فخألا نم اولقتني نأ اوهركف .مهيلع فخأ حوتنملاو .روسكملا

 ةنبلالا وق يعكر ان افطعم | دنع لدغ نكتعاو .لصألا وه كيرحتلاف

 يف داصتقالا" لجأ نم :ثيدحلا ةغللا ملع ريبعتب وأ ؛لقثألا ىلإ فخألا نم

 وه اهنإو .فورحلا ىلإ اًعجار كلذ سيلو "لف" ءانب اولقثتسا مث نمو ؛""دهجلا

 اولقتنا اذلو ؛”(مضلا) لقثأ وه ام ىلإ (رسكلا) ليقث نم جورخلل مهنم لاقثتسا

 "لتقأ" :اولاقف .مضلا ىلإ لصألا وه .”جرخا"و "لئقا" ةزمه يف رسكلا نم
 نم لقثأ (نيتمضلا) نأ عمو ""مض ىلإ رسك نم جورخلا ةهارك" ؛"جرخأ" 5

 .""يضرلا هلاق ءاًئيش ففخي نيليقث !هنوك عم !مهلئاق نأ الإ .(مضو رسك)

 )١(الكتاب« 4/*1١.

 ,.1 4 ةص ع « ةنس 27 حم ؛ةغللا مولع ةلجمب'فيفختلا" نع ينارهشلا ديعس /د ةسارد :رظني 00

 38/١. «صئاصنخلاو 59/1 بارعإلا ةعاتص رس :رظني (*)

 .7/<7؟ فصتنملا (1)

 .574/1 ؛ةيفاشلا حرش :رظني (0)

 57 سر



 وهو -فخألا نم هيف لدع امنإو" «نيترسكب "دخف'' قطن نييفرصلا ةزاجإ :كلذ ريظنو

 ىلإ ةرسك نم جورخلا وهو فيفختلا نم رخخآ عون لوصحل -ةرسكلا وهو - لقثألا ىلإ -ةحتنلا

 .””ةرسكلا ىلإ ةمضلا نم جورخملا فالخبب ,ةدحاو ةهج يف لمعي ناسللا نأل كلذو ؛ةرسك

 تاكرحلا قفاوت نم اعون لثمت ذإ "عابتإلا" ةرهاظ نع مهثيدح يف حوضوب اذه رهظيو

 لمعلا نوكي نأ اودارأ"' :هيوبيس لوقي (مكوأ ؛ةدحاو ةهج يف ناسللا لمعي ثيح .”اهسناجتو

 لوقي ”نيتمضب 6 ُدمَحلا" ةءارقو ”نيترسكب "هلل دخلا '' :ةءارق يفف ””'دحاو هعجو نم

 ؛هرسك سايقلاب بجي ام اومضو فمض سايقلاب بجي ام اورسك " :يرابنألا تاكرملا وبأ

 برعلا نأ ملعا" : ةاحنلا ضعب نع القن ؛يطويسلا لوقي اذه ينو ."”' ةسناجملل ابلط عابتإلل

 مهطباوض نم ناك اذهو ؛””'هيلع ساقي لصأ هنأك كلذ راص ىتح- '' عابنإلا"' نم ترثكأ دق

 .""جاودزالاو قاتلا لجأل لأ بوه مع ظفللا نولي" منأ«بابل اذه يف
 )١( راك ةرقنل :ةيفاشلا حرش ص١7.

 ةدص ءيفيفع دمحأ .د .«فيفختلا ةرهاظ (؟) ١4.

 )*( هباتكلا ١577/5.

 ) )5:ةيآ ءةحتافلا :ةروس 7. 1

 ) )5:رظني .نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يقر يرصبلا نحل يلع نب ديزل بسنت ةذاش ةءارق يهو

 «بستحملا ١/ .؟ ١ص :يضاقلا حاتفلا دبع خيشلا .برعلا ةغل نم اههيجوتو ةذاشلا تاءارقلاو ءا"/

 )١( ءبستحملا :رظني .ةلبع بأ نب ميهاربإ ىلإ بسنتو «ةيدابلا لهأل .ةذاش ةءارق يهو 1١//ا.

 ) )0«فاصنإلا 75/7 7,

 ) )4,رئاظنلاو هايشألا ١/ ١7.

 ) )9؛ماشه نبال داعس تناب حرش يلع يدادغبلا ةيشاح ١/  .77٠لجأل .ظفلت ةلازإلا هذه نأ ىلع

 .ةيتوصلا تاغوسملا دوجو نم اهطورشب الإ نوكت ال «قفاونلاو لكاشتلا

  278هه



 «لادبإلاو ؛لالعإلاك تاريغت نم ةملكلا لصأ ىلع أرطي ام ةهج نم وأ -

 هذه نم امهم اًبناج نأ يوحنلا سردلا كردأ دقف ؛خلإ...ةلكاشملاو .ماغدإلاو

 ؛ةتحب ةيتوص تارابتعا ىلإ عجار ءاهفورحو ةملكلا ىلع ةثراطلا رهاوظلا

 مهلمع نوكي نأ" :كلذ يف مهنوناقو ءةفخلا بلطو ءلقثلا بانتجا :اهرادم

 اوندأ اذإ مهنأ"و ”"دحاو برض يف مهتنسلأ اولمعتسيلو ؛ءدحاو هجو نم

 "نيسلا" لادبإ هيويس للعيو ""مهيلع. فخأ ناك .فرحلا نم فرحلا

 للوقف "فاتلا" ناكل "كف" :سالدب "تقص" : ىلع ىلا

 نأ اودارأ .مهتنسلأ نودُعِصُي مث «لفست لاح يف اونوكي نأ مهيلع لقثي ناك

 عقت نأ اودارأف ؛لفستلا دعب هاعصإلا يف اولَمْمَي الأو ؛ءالعتسا لاح يف اونوكي

 لقثي هنأل كلذو" :لوقي «نيلثملا ماغدإ ليلعت يفو ”"اًدحاو اًعقوم مهتنسلأ

 كلذ راص ايلف .هل اودوعي مث .دحاو عضوم يف مهتنسلأ اولمعتسي نأ مهيلع

 اومغدأو اوهرك «ةلهم نوكت الو .دحاو عضوم يف اوكرادُي نأ مهيلع ابعت

 ."مهتنسلأ ىلع فخأ ناكو .ةدحاو ةعفر ن وكتل

 ,ة 978/84 ىباتكلا( )١

 .5178/4 «قباسلا( ؟)

 .17 75 «قباشلا (880)

 :ثحبم ءدمحأ نسح دازون .د «هيوبيس باتك يف يفصولا حهنملا :رظنيو «417/4ءقباسلا ( ؟)

 -1511١., مقص .'هيوبيس باتك ىف ينوصلا مركبا"
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 اًذفنم ةفخلا ىلإ اودجو ام ىتمف «لقثلا نوبنجتيو ةفخلا ىلإ نورفي برعلاف

 دقف ؛هدرطمو مالكلا سيقم نع مهودع ىلإ كلذ ىدأ نإو هوعبتاو هوكلس

 ليبس -اًردان ناك نإو -اهم اوكلسي نأ ىلإ ةملكلا ءانب يف ةفخلا بلط مهعفدي

 نسلو مهتنسلأ ىلع اوففخ ام" باب يف هيوبيس هدروأ ام اذهو !!ذوذشلا

 هنأ الإ :ةدعاقلا نع جرخ دقو .حيصف ريغ ابلق ناك نإو وهو" :لاق ”درطمب

 .””فيفختلل اًبلط مت

 يلع وبأ لاق" ةلكاشملل" اًبلط -اًنايحأ - -اهلصأ نع جرف ريغت دق ةغيصلا نإ لب

 .لكاشتلل بلط ؛لصألا ىلع لصألا ريغ ميدقت بجوت ءايشأ ثدحت دق" :يسرافلا

 نسحأ داصلا «(طارصلا) ىف نيسلا وه يذلا لصألا نأ يرت الأ «ةقفاوملا بجوي امو

 حرش يفو "””اهشامعتسا كرتو تضفر دق (ءابنش) يف لصألا يه يتلا نونلا نأو ؛هنم

 :اولاق مهنأ ىرت الأ .مهتايولطم نم ظافلألا نيب ةلكاشملاو" :"سشيعي نبال ءلصفملا

 هنمو ."اًحوتفم ثذدح الإ اولوقي مل درفنا ولو ءامهيف اومضف "ثدح امو مذق ام ذخ"'

 -واولا اويلقف «تاروزوم :لصألاو" "ِتاَر رخال ع ِتاَروُرَأَ َنعِجْرأ'' :ثيدحلا

 .غ387 /5 قبالا )١(

 .080 ١/ «ةجحلا «قطنلا يف ايم تبلق مث نمو (؟)

.54/ 

 نبا نتس فيعضو ؛ةزمهلإ باي .يولجعلل ءافخلا فسك :رظني «فيعض دنسب ؛ةجام نبا اور ( ؛)

 .١١ةص «ينابلألا خيشلا ةمالعلل ,ةجام

 5 ني



 نبا ثيدح كلذ نمو '"بلقت مل درفنا ولو .تاروجأم لكاشتل اهنوكس عم -اًضيأ

 .ةفيلحلا اذ ةتيدملا لهأل هو هللا لوسر 95 :لاق -|مهنع يلاعت هللا يضر - سابع

 نهف" لصألاو"نهلهأ ريغ نم نهيلع يتأ نملو نه نهف ...ةفحجلا ماشلا لهألو
 :نيرواجتملل لكاشتلا ليصحت رهاظلا نع لودعلا ببسو'' :كلام نبا لاق "مم

 دف ريثك ةرواجملا دصقل لصألا نع جورخلاو

 ىوحتلا للع ىلإ «ةيفرصلا للعلا -يتوصلا رايعملا يف -رمألا زواجتيو «

 :اندجوف :ةصاخ ةفصب بارعالاو

 اندجوو «ةلعلا فورح ىلع تاكرحلا لقثتست انيح "يريدقتلا بارعإلا" -

 اًاقثتسا ؛تاملكلا ةيابن ىلع تاكرحلا بلج رسعتي امنيح "يعرفلا بارعإلا"
 ناك امل ةمالع لعج "بارعإلا تامالع'' درع ةليقنا ناك اهم نأ [ويربخغا لى هاذ

 وه يذلا ''لعافلا" اوطعأ""'مضلا نم فخأ -مهدنع -حتفلا ناك !ملف :اليلق

 وه يذلا بصنلا ريثك وه يذلا "لوعفملا''اوطعأو .ليقث وه يذلا عفرلا ليلق

 ١5. هص عبصإلا يبأ نبال نآرقلا عيدب )١( ظ

 بتكلإ ةعوسوم :رظني .نميلا لهأ لهم: باب :جحلا باتك ؛يراخبلا هاور .حيحص ثيدح ( ؟)

 117 وهو ركو ةعلا

 , .75١ص .حيحصتلاو حيضوتلا دهاوش (*)

 يلإ ةمضلا جارخإ يف فلكتت تنأ" ليلخلا نع القن ١/ *١73 رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا لاق (8)

 جارخإ عم مفلا طسو كيرحت يلإ ةحتفلا كيرحت ينو .توصلا جارخإ عم نيتفشلا كيرحت
 ."دحاو وضع هيف لمع ام لقثأ :ناوضع هيف لمع اف .توصلا

 ل ت1



 اهب مالكلاو ءيبرعلا مالكلا يف ةريثك "تالضفلا" تناك امل اذهلو ؟""فيفخ

 ليعافملا :يه ذإ «ةريثك تالضفلا" :يطويسلا لوقي .بصنلا ترثآ «لوطي

 .ةثالث وأ نينثا ىلإ هب لوعفملا ددعتي دقو ءزييمتلاو .لاحلاو .ينثملاو .ةسمخلا

 .””ىلوأ هب فخألاف هلوادن رثك امو «ةياهنال ام ىلإ لاحلاو ينثملا كلذكو

 نم فخأ" ىلوألا نأل ؛اًعرف ”فورحلا"و ءالصأ "بارعإلا تاكرح" اوريتعا ابك

 ىلع اهتدايز ىفخت ال اهنألف «نيبأ اهنوك امأو ,رهاظف ةفخلا يف اهناحجر امأ «نيبأو فرحلا

 يف هطوقس نإف فرحلا فالخب اهنوري ةملكلا موهفم كاردإو اهطوقسل ةملكلا ةينب

 لقثألا" :بابلا اذه يف مهطباوض نم ناك مث نمو ؛”ةملكلا موهفمب لخم بلاغلا

 رثك ايف" ””رثكألا يف لقثألا اولعجي نأ نم لدعأ" :هنأل "”؟"رثكألل فخألاو ,لقألل

 ."ىلوأ هب فخألاف هلوادت

 ثيح' .'"يوغللا لداعتلا" ةيرظنب -ثيدحلا يوغللا ركفلا يف -فرعي اذهو

 لقثلا رهاظم دجت الف ؛اهلمجو ةغللا تاملك يف لقثلاو ةفخلا نيب اّتاق نزاوتلا ناك

 اننكلو ةيناث ةلمج وأ يرخأ ةملك يف عمدجت ةفخلا رهاظمو ةلمج وأ ةملك يف عمسجت

 ةملكلاف ءلمجلاو تاملكلا ين ظحالملا نزاوتلا اذهو مئاقلا "لداعتلا" اذه دجن

 )١( ءشيعي نبال ءلصفملا حرش ١/ 5/,.

 ؛عمشلا (؟) 10

 .87 ١/ «كلام نبال ليهستلا حرش ()

 ١/ ١14. ؛رئاظنلاو هابشألا (؟)

 77/١. ءلصفملا حرش ( 5)
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 تاملكلاو .فيفختلا يعاري يوغللا كولسلا نأ دجن ءايونعم وأ اًيظفل ةليتنلا

 ةملكلل ام ريغ ةيكولسلا دعاوقلا نم اه نوكي ءاّيونعم وأ اًيظفل ,ةفخ ةفيفخلا

 نأ وأ ,ةميكح ةمأ تناك برعلا" نأ ىلع لدي |نإف -لد نإ -اذهو .' "ةليقثلا

 .”"'"تاغللا نيب ةصاخ ةيرقبع تاذ ةيبرعلا ةغللا

 الط -رسبللا نمأ دنع -ةملكلل ””ةيارعإلا ةمالعلا"ريغتسف هلك كلذ ىدعتي رمألا دجن لب -

 ليخأيف .ءىشلا يف ءيشلا لخدي رواجتلا"فاهرواجي امو ةملكلا نيب يتوصلا سناجتتلاو قسانتلل
 عونل ةاحنلا هرسف ام ليبقلا اذه نمو ””هرواج ام مكح ىطعي ءيشلا 'و .'”'هماكحأ نم اًريثك

 هولصأ مث «لئاسم هيلع اوبترو هاَباب هل اولعج دقو ؛"ةرواجملاب رجلا" وه بارعإلا عاونأ نم
 وه |منإو ."بض" هل رواجملا ظفلل اًعاتإ "برخ" ضفخف "برخ ٍّبض رحج اذه" :مهوقب
 0" أ نإالإاذه لثم لعفي الو" عوفرمل "حجل ةفص ىنعلا يف

 )١( ص :«يفيفع دمحأ .د «فيفختلا ةرهاظ 75.

 ١. ةدص .ناسح مامت.د .لوصألا (؟)

 ؛اهتمالع ريغت نإو ؛ريغتت ال ةتباث ةملكلل ةلاحلا نآل ؛”ةيبارعإلا ةمالعلا ريغحف" تلق اهنإو ()
 حتفب ؛ةذاشلا تاءارقلا يف ءاج ام لثم ءةلكاشملاو عابتإلل هتمالع تريغ ام بارعإ يف اذهو
 موزجم حرشن :لوقن 2١ ةيأ حارشنالا ةروس "كرد كل حرشن ملأ ":ىلاعت هلوق نم "حرشن"
 ينغملا :رظني ؛عابتإلا ةكرحب لحملا لاغتشا هروهظ نم عنم .ردقم نوكس همزج ةمالعو (م)ب
 4٠. / نايصلا ةيشاححو ١34 /” ريمألا ةيشاحب

 راقي ذر ازعل ةعاترم رسولا /؟ كيستلا (1)
 .187 /7 ريمألا ةيشاحب ينغملا (5)

 .11717 /7 ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (1)
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 امأو" :لاقف .مهولاو أطخلا نم "راوجلا" دهاوش ءشولع ليمج .د لعج دقو

 يف سيل سلفم ةجح لوقلا اذهف ءراوجلا يلع ةرورجم اهنأب نييوغللا جاجتحا
 موقي ال ذإ ؛مهولا نم برض وهف كلذ نم درو ام لكو راوجلا همسا ءيش ةيبرعلا

 > . "فورعم يوغل قطنم يلع

 لوقلا ءنيرسفملا نم ريثك هركذ يذلاو" :يسولألا ةمالعلا لوقي ؛عوفدم هلوقو

 ءءاقبلا ابأو «شفخألاو «ةاحنلا مامإ نإ :اولاق .مالكلا حيصف يف "راوجلا"رجب

 هركني لو .حيصفلا يف هعوقوب اولاقو "راوجلا"رج اوزوج «ةيبرعلا ةرهم رئاسو

 مدقم تبثملا :اولاق انه نمو .هعبتت روصق ىلع لدي هتوبث عم هراكنإو .جاجزلا الإ
 .برعلا نع عومسم اًقلطم "راوجلا"رجف ؛ةلمجلابو" :لوقي مث .”"يقانلا ىلع

 نم هيف املو هترثكل ؛هتدح ىلع اياب كلذل ةاحنلا دقع دقو «مالكلا حيصن يف دراوو

 ام الإ راوجلاب ضفخت ال"ف "عامسلا" ىلع روصقم كلذ عم هنأ الإ ”"ةلكاشملا

 (ى -اًدج اًفيعض اًبهذم ناك نإو ”راوجلا" .ىلع لمحلا نإ مث ""برعلا هتلمعتسا

 ىلع المح -ةيتوصلا ةبسانملا راثيإف ؛ميلسلا يوغللا هقطنم هل -”ينج نبأ لوقي

 .ال 4ص «يبرعلا وحنلا ةيرظن يف ةسارد .ءانبلاو بارعإلا )١(

 .؟6 ؛ص هرئارضلا (؟)

 ,؟ 0ا/-7؟0 ةص ء«قباسلا (7)

 .949 /ه ؛ةنارخلا (4)

 .7 1485 /؟ ..صئاصتخملاو 47 ١/ 5٠ بستحملا :رظني ه١
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 اذإ برعلاو .اهرازسأ مهافو ةغللا قوذتم هلبقتي ام -رسبللا نمأو ةعسوتلا

 دنع ةيوذعلا نمو .ظفللا يف ةلوهسلا نم اًئيش" اهدقفي ام ةغللا قطنم يف اودجو

 مث مهمالك ىلع اهنوقبطي ءاقيسوملا دعاوق وأ .ءانغلا نيناوق يلإ اوثحل .ملكتلا

 ام اًبيرغ نكي مل كلذلو ؛”ظافلألا لامج ليبس يف لوقعلا قطنم كلذ يف نوفلاخي

 باوبأ وحتلاو فرصلا ين -برعلا نحن : - اندنعو" :خورف ورمع روتكدلا هلوفي

 عمج بصن مث ءفرصلا نم عونمملاو .لادبإلاو «لالعإلاو .ماغدإلا :اهنيوانع
 باب يف اهلك لاوحألا هذه عمجت نأ قحلا نمو .ةحتفلا لدب ةرسكلاب ماسلا ثنؤملا

 ,””"ةغللا يف '"'اقيسوملا باب'' :يمسي دحاو

 ىلامعتسالا رايعملا (بد)

 امم رثكأب -افيفخت -رييغتلاو عسوتلا ىلإ وعدت ؛عضاوم اهعضت دق ةرهاظلا نارود ةعسف
 حلطصمب عضاوملا نم ريثك يف ةرثكلا نارتقا ظحالن مث نمو ؛رهاوظلا نم اهريغ عضي

 :هيوبيس لاق .هلامعتسا رثكي ايف بلغتلاو فرصتلا ىلإ نوليمي برعلا نإف .ةفخلا
 ب ا ا

 وقت كنأ ىرت

 «54ع .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمج هل .حورف ورسم .د هيسأرد ؛.يتحح ةملكو .يوغللا ثتارثلا(١)

 , ١ 5 اسصأ ةدكال فتس

 ١. الص. قياسلا 2
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 .”"ارييغت دشأ مهلا معتسا ين رثك امل مه" 0

 ." "اهريغ يف زج ملام .فيفختلا نم اهيف زاج اهلارعتسا رثك اذإ ةملكلا" 0

 .””غيلبلا فيفختلا بجوت لامعتسالا ةرثك" 0

 نم ريثك ليلعت هيلع موقي يذلا بلغألا سايقملا نوكت داكت لامعتسالا ةرثكف

 وحنلا باوبأ نم ريثك يف -"'يطويسلا لوقي [ى -دمتعت مث نمو ؛ةيبرعلا رهاوظ

 :مهليلعت كلذ نمو .اهريغ عم زوجي ال ام اهعم زوجي اهنأل ؛هلئاسمو

 :مهامعتسا يف رثك هنأل ؛رييغت نم -مالعألا ةصاخو -مسالا يلع أرطي ام ©

 .””هريغ ين اوزوجي ملام هيف اوزوجف «مهتنسلأ ىلع فخف

 هيف زيجتساف «مالكلا يف هرود رثكي هنأل" ؛الصفو اًيدقت .فورظلا يف عسوتلا ©
 فيرا

 هريغ يف زحتسي ملام

 )١( بستحملا ١//79.

 )١( ءرئاظنلاو هابشألا ١/ 798.

 ١1١. «راك ةرقن «ةيفاشلا حرش ()

 . 10ص الص لامعتسالا ةرثك ةرهاظ :زومحلا حاتفلادبع /د ةسارد رظنيو ؛177 ١/ رئاظنلاو هابشألا (؟)

 ينج نبال .فصتنملاو .178/7 .ىسرافلا يلع يبأل ؛ةجحلاو ء147 415 ١/ باتكلا :رظني (0)

 .1154 7/7 يرميصلل .ةرصبتلاو ١//71. :كلام نبال ليهتلا حرشو و م0

 هابشألاو 71١-17« /؟ لافغإلا :رظنيو :.117 ص ؛يقرافلل .بارعإلا ةلكشملا تايبألا حرش (5)

 .50/7 رئاظتلاو
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 :لوقتو .لقأ:تدرأ اذإ .قأ مل :لوقت الو .كأ م -

 :لوقتو ضاق اذه :لوقت امك .ردأ مل -

 .مارأ مل:ديرت :مّرأ م :لوقت الو هلأ ! -
 امو":لوقي مث .”هرئاظن لاح نع مهمالك يف رثكألا نوريغي امم برعلاف

 .”"ريثك لامعتسالا ةرثكل ؛مالكلا يف فذح
 اذه يف اًطباض دعي امم ,موهفملا اذه لوح نييوحنلا "تالوقم" ترتاوت دقو

 :مطوق لثم نم بابلا

 .""' جوحأ هلايعتسا او رثكأ ام فيفخت يلإ مه" ©

 فذحلا نم هيف نوزيجتسي دق هل مهلامعتسنا ين رثكيو .مهمالك ين رثكي ام" 0

 .”"'هريغ يف هنم نوزيجتسي ال ام رييغتلاو

 ."”'هلوادت ةرثكل ؛ةنسلألا ىلع فخ هلامعتسا رثك ام" 0

 .””هريغ يف نورفتغي ال ام هيف نورفتغي مهمالك يف ريثكلا" ©

 .1943/8 .باتكلا(١)

 ل٠ 775 .قبالا(؟)

 .1 5/5 .قباسلا (9)

 الرا "1 .يسرافلا يلع يبأل لافغإلا (4)

 ا . لصفملا حرش (5)

 ,5 47 /7 بارعإلا ةعانص رسو :2 77 ص .بجالا نبا يلامأ (1)

 ن2 ج



 ميخرت هيوبيس للعو .”هلامعتسا ةرثكل ؛رييغتلاو فذحلا هيف رثكي ام ءادنلاو ©

 . "”برعلا مالك يف هترثكل" ىدانملا

 نبا للعيو ءاش لامعتسالا ةرثكل ؛رعشلا يف زاجتسي ام اهيف زاجتسي لاثمألاو 0

 لمحت يف يرجن اهنإف -ةروثنم تناك نإو -لاثمألا" نأب كلذ ينج

 يف ضرغلا نأل :يلع وبأ لاق .كلذ يف "موظنملا" ىرجم اه "ةرورضلا"

 زوجت ين رعشلا ىرجم لثملا ىرجف كلذك رعشلا نأ امك ءرشنلا وه اهنإ لاثمألا

 .”"هيف 'ةرورضلا''

 رثك ءترثك اذإ ةملكلا نأل" ؛هيوخأ نود يئالثلا ةينبأ يف ذاشلا ةرثكو ه

 .”"اهيف فرصتلا

 عمجلا لامعتسا ناك امل":ذإ ؛ريغصتلا ةينبأ نم ليلقتلاو .عومجلا ةينبأ ةرثكو ©

 عمجلا ةينبأ اورثك ءجوحأ هيلإ مهو ءرغصملا لامعتسا نم رثكأ مهمالك يف

 ءعضوملا كلذ بساني ؛عمجلا نم ظفل عضوم لك يف مهل نوكيل ؛اهوعسوو

 يبأ نبال ؛طيسبلاو 474/١: ءروفصع نبال «لمجلا حرشو ا ١/ ءيرجشلا نبا يلامأ :رظني )١(

 .450 ص «فاصنإلاو 07ص ؛عيبرلا

 .7794 7/7 «باتكلا (؟)

 "ةيرعشلا ةرورضلا" هباتك يف يناودعلا باهولادبع روتكدلا عمج دقو ال٠ /5 ءبستحملا ()

 .اهارعتسا ةرثكل لاثمألا يف تزيجأ يتلا ةيوغللا رهاوظلا نم اًضعب «؟0/ص

 ١١/5. «لصفملا حرش (:)
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 اعوغاص اليلق -اًضيأ -مالكلا يف اهاعتساو .ةليلق رغصملا ةينبأ ناك امل مث

 .”"لمتحم ةلقلا عم لقنلا ذإ ؛ليقث نزو يلع

 بصتُي ام باب اذه" :هيوبيس لاق «لايعتسالا ةرثكل نوكي -اًنايحأ -فزذحلاو ©

 هتذخأ :كلوق كلذو ءيهنلاو رمألا ريغ يف هراهظإ كورتملا لعفلا رامضإ يلع
 ...هايإ مهامعتسا ةرثكل لعفلا اوفذح ءاًدئازف مهردب هتذخأو ءاذعاصف مهردب

 .""اًٌدعاص بهذف وأ ءاّدعاص نمشلا دازف مهردب هتذخأ :لاق هنأك

 هيوبيس للعو "نلعفأل هللا" :برعلا لوق يف راجلا مسقلا فرح فذح هنمو

 ."”اًقيفخت هوفذحف ؛مهمالك يف رثك ثيح" هزاوج
 كابإ)و (الهسو الهأ) :وحن «تايعامسلا يف فذحلا ليلعت -اًضيأ كلذ نمو

 ةرثكب .خلإ...(اًركشو هلل اًدمح)و ء(رح' ةميتش الو ءيش ّلك)و ء(ءارتفالاو
 ابرو «لامعتسالا ةرثك ردق ىلع" فذحلا ةرثك مهضعب طبر لب .لامعتسالا

 .*"ةتبلأ لصألاب ملكتي ملو ءاًقوذحم ءىشلا لمعتسا

 بتارم ىلإ ”فيرصتلا يف يكولملا حرش" يف شيعي نبا ضرعت دقو ءاذه
 :بتارم ثالث يف اهلعجف «لامعتسالا ةرثكل ؛فذحلا

 .197 21917 ١/ ءيضرلل ؛ةيفاشلا حرش 220

 7/١ 5١. .باتكلا (5)

 .548 /؟ «قباسلا (9)

 ٠ .عالص .دالو نبال .هيوبيسل راصتنالا 0

 .اهدعبامو ”ة0ةص9(#4)

 2 5486 د



 لصألا هيف رجبي ىتح ءلصألا نم بلغأ ريصي ىتح هلامعتسا رثكي ام ١.

 .مدو ؛ديو «لكو .لذخ :لثم ءضفريو

 لبا ال يدا ال قلي 1 وحسن لضالل اكزاون دك قناللا يسر ام.#

 يف الإ يتأي الو ءنكلو :اهلصأو كالو :وحن ءلصألا ةبترم نع صقن ام .*

 | .رعاش ةرورض

 ءيجم للعو .”"ِالَّضلاب َكَّلْمَأ ْرْمَأَو"- :يلاعت هلوق ةشقانمب كلذ بقعو

 .لاعتسالا ةرثك يف ا ةبترم نع هصقنل ا لعفلا يف ةزمهلا

 ةرثك"ب تافوذحملا هذه لثم يف "ليلعتلا” نأ ىلإ بجاحلا نبا بهذ دقو

 مل مأ ترثكأ ةظفل لك يف رظنلا ىلإ جاني هنأل "؛فذحلل طباض ريغ "لايعتسالا

 ةلع لادبتسا" نيثحابلا ضعب ىأر مث نمو ؛””يوغللا ظح نم كلذو ءرثكت

 .ريغت ال لاثمألاو ؛لثم هنأل ؛"رح ةميتش الو ءىش لك" وحن يف (صنلا ةياكح)

 .”"لامعتسالا ةرثك ةلعب "'الهسو اًلهأ" :وحن يف (لاحلا ةلالد) ةلعو

 ةلع ىلع اهيف فقن نأ عيطتسن يتلا تافوذحملا يف اًحيحص نوكي اذهو

 لع اهايوأت ىطصتم ىلا تاقوتحلل نهرو ىقيع نع استار اعانأ ترها

 يوحنلا ركفلل نوكي ذئيحف «سايقل عضخي ال يطابتعا اهيف فذحلا نأل ؛ةاحئنلا

 17 .هط:ةروس(١1)

 .؟1/./١717 «لصفملا حرش يف حاضيإلا «5)

 ١ ص «ليلعتل هلا ةيرظن (؟)
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 قفتت يتلا هتهاجو ةفخلل اًبلط "لامعتسالا ةرثك"ب ليلعتلا نم هيلإ بهذ ايف
 قلعي نيثحابلا دحأ لعج ام وهو .هب مهسفنأ اوذحأ يذلا ٍليلعتلا مهجهنمو

 كاردإ نم ببسبو" :الئاق تافوذحملا ضعب هب للعت يذلا رايعملا اذه ىلع

 ةغللا يف عبطلاب عقاو رمأ وهو -لامعتسالا ةرثكل اًقيخت ةغللا يف فذحلل ءامدقلا

 فذحك .ةباتك فورحلا ضعب فذحلا رربم لامعتسالا ةرثك اولعج -ةقوطنملا
 .”"اهتباتك ةرثكل كلذو ؛أطخ (هللا مسب) نم لصولا فلأ

 هركنت ال -حيحص ساسأ ىلع يوحنلا ركفلا يف مئاق "لامعتسالا 5 رثك''رايعملا اذهف

 "اعادرفم"و "اهتاوصأ" نيب تاقالعلا ءانب يف موقت ةغل ماظن نم -ىلجعلا ةرظنلا الإ

 ام عفدي اذهو ''ليقثتلا"و "فلكتلا" فعول" و "ةنقلا' ذيع لع "اهيلج"و

 ةرثك"ب «تافوذحملا نم اًريثك ةاحنلا ليلعت نأ نم :مراكملا وبأ يلع .د هيلإ بهذ

 نيوكتلا اذه لصفو «ةلمجلا نيوكت ين مهتيرظن نع -ةرورضلاب -دتمي'" ”لامعتسالا
 نيعم ماظن دوجو مهتيرظن يف اومزلأ مث نمو .هب رثأتلا نم هديرجتو ,يوغللا فقوملا نع
 .يوغللا عقاولا عم هقباطت مدعو ماظنلا اذه لالتخا اودجو املف .يوغللا بيكرتلل
 .ماظن نم هومسر ام ىلع جورخلل اليلعت نوكيل ؛(ةفخلاب) هيلع اوحلطصا ام اوركتبا

 اذه مهتيرظن تبرطضا ال يوغللا فقوملا نيبو «ةلمجلا تانوكم نيب اوطبر مهنأ ولو

 .””'ءىطاخخ ضارتفاب ةئثطاخلا ةيرظنلا ليلعت ىلإ !وجاتحا املو .بارطضالا

 ."ةص ةدرمح رهاط .د .يوغللا سردلا يف فذحلا ةرهاظ )١(
 .٠١؟ا/ص .يوحنلا ريكفتلا لوصأ (؟)

 5 ا



 ةيرظن"' نع اذه مهفقوم يف نوردصي ال ةاحنلا ذإ ؛رظن هيف مالك اذهف

 ليمي ام يه ةقيقح نع نوردصي لب «لوقي امك ئطاخ ضارتفاب اهوللع ''ةئطاخ

 ءمهمالك ءارقتسا كلذ ىلع لدي ,.مهساسحإو ةغللاب نيقطانلا قوذ هيلإ

 مهيناعم نع ةنايإلا يف مهقئارط"و ."مهباطخ دوهعم" ىلع فوقولاو
 ءاليبس كلذ ىلإ اودجو ام "ىندألا دوهجملا" ةدعاق نيعارم "مهدصاقمو

 انذاتسأ لوقي امكو «نذألل هحضوأو «ناسللا ىلع ظفل فخأب ىنعملا لاصيإو

 قوذلا نأ «ةيبرعلا ةغللا رمأ يف ركفأ نيح يل ودبي يذلاو" :ناسح مامت /روتكدلا

 قت هدا الوم اتاك نيب ةحوقاو ة ونجح مسري يبرعلا يغايصلا

 انف ذل رت

 )١( الص «ةثادحلاو ةيبرعلا ةغللا ؟١.

 ال,ةت 



 ”ىلوطلا رايعملا (ج)
 ةرثك وأ ءابب ةيوغللا رصانعلا ليوطت لالخ" نم ةلمجلا يف لقث ثدحي دق

 لعف ىلإ ,نمز ىلع لاد لعف نم عيرسلا لاقتنالا وأ ءاهدعابتو ةلمجلا تانوكم

 .”"اهلقث وأ اهتفخو اهتلوهس يف رثؤي ةلمجلا لوطو ءرخآ نمز ىلع لاد رخآ
 برعلاف ءفيفختلل ةلع -يوحنلا ركفلا يف -"ةلاطتسالا" تناك مث نمو

 مالكلا حيصفو نآرقلا يف ام ىلإ ىرت الأ .بغرأ هيفو ينعأ هبو ليمأ زاجيإلا ىلإ"
 امع .زجوأو .فخ ايف مهتبغر يف كنع كشلا ليزي ام...؟فوذحلا ةرثك نم

 .مهيلع اهلقث نع اونابأ ةجاحلا يعادل ةلاطإلا ىلإ اورطضا ىتم مهنأو ءلمأو لاط

 نكمتو :مهتيانع طرف ىلع ةهبنملاك هولعجو .مهسفنأ كلذ نم هوفلك اهب اودتعاو

 .”"هب ةينعم سفنلا الو ؛هتمرح هل تسيل ام هريغك سيل هنأو ءمهدنع عضوملا

 :بابلا اذه يف مهطباوض نمو

 ." "'هريغ مزلي ال ام فذحلا نم هيف مزل لاط اذإ مالكلا"

 .””"دجوي مل هنأك ىتح هرمأ لهسيو فذحلا ىلإ وعدي لوطلا طرف"

 . "هرصق عم زوجي ال ام ,مالكلا لوط عم زوجي"

 ةلمجلا ءانب يف) هباتك يف .ةيبرعلا ةلمجلا يف لوطلا .لاكشأل ؛ةسامح دمحم روتكدلا ةسارد رظني )١(

 .١1-ا/5ص (ةيبرعلا

 .47 ص .فيفختلا ةرهاظ (؟)

 )( ءصئاصخلا 47/1١.

 ١ 7١. ص «باشنخلا نبال ءلجترملا ()

 .” اص ءرهاقلا ديعل .دصتقملا (0)

 ) )1«بستحملا 84/1١ 1٠١.



 :"ةلاطإلا"ب فيفختلا ليلعت رهاظم نمو

 راص ىتح مهدنع كلذ رثكو” ةلصلا دئاع فذح ليلعت يف شيعي نبا لوق ©

 اولاطتسا مهنأكف ءدحاو مساك ةلص وه نوكي لوصوم لك نأل ؛اًسايق

 كل لئاق يذلاب انأ ام :برعلا ضعب لوقك" :كلام نبا لوقي "مسالا

 ةلصلا لوظلا فدختا هيسحتف هاغونم كلل لئاق وه ىلا انأ ان :دارأ هاوس
 تمدع نإف ..اًئسح فذحلا دادزا لوطلا داز نإف .بوصنملاو رورجملاب

 .””فدحلا فعض ةلاطتسالا

 (ذأ) عم رذلا قرع فلج هتك نم. شيعي نبا هركأ اه حاضرا -هبو م
 نأ ىف بغار انأ" :وحن ءمسالل ةبصانلا ةددشملا (َّنأ)و «لعفلل ةبصانلا

 كلذكو ءزاج رج فرح ريغ نم "كاقلأ نأ بغار انأ"' :تلق ولو "كاقلأ

 نسحت كنأ" :تلق ولو "لإ نسحت كنأ "يف صيرح انأ" :ةددشملا يف لوقت

 امو «لعفلا نم اهدعب امو (نأ)'" نأب كلذ للعيو ءراج فرح ريغ نم "يلإ
 فذح هعم زوحف لاطف .ردصملا ينعمب هتاقلعتمو ءرخلاو مسالا هب قلعتي

 .””"اًقيفخت ؛رجلا فرح

 )١( ءلصفملا حرش 187/8.

 :ليهستلا حرش (؟) ١/7895.

  0«لصفمل ا حرش ١/١ 2.
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 ةلمجلا فذحب ةرات هفيفخت رثك .نيتامج هنمضتل الاطتسم مسقلا ناك امل ":كلام نبا لوق 0

 ."*'.. .ةيناثلا ةلمحلا ضعب ىلع راصتقالاب ةراتو قيناثلا ةلمجلا فذحب ةراتو لوألا

 لوطل سيل" هنأ نم «خلملا سيمخ + نسح /روتكدلا هركذ ام 'رايعملا" اذه شدخمي الو

 يلع اوفراعت ةاحنلا نكلو ٠ اهنم ءيش فذح ليلعتل حلصي ىتح ددحم رادقم ةيبرعلا ةلمحلا

 ك «ةلمجلا يف ةسس ملا رصانعلا اوددح ةاحنلا نأل ؛””فذحلا ليلعت يف حلطصلا اذه

 نيريتعم .ةيلعفلا ةلمجلا يف "لعافلا"و "لعفلا"و .ةيمسالا ةلمجلا يف "ربخلا”و '"ًادتبملا"

 نأ ةاحنلا ىلع ناك دقو" .بسحف نيسسؤملا اهيرصنعب ىفتكا اذأ ةريصق نوكت ةلمحلا

 اوددحي نأ -لاحلا ةعيبطب -مهيلع نكي ملو ءاًديفم اًمالك ةلمجلا هب دقعنت ردق ىندأ اوددحي

 اوددح مهنكلو .هدنع فقوتلا بجي نيعم دحب يهتنت ال ةليوطلا ةلمحلا نأل ؛ةليوطلا ةلمحلا

 0 .ةلمجلا ةلاطإ اهم متي يتلا ةسسؤملا ريغ رصانعلا

 ليصأ "ةلاطتسالا'"ب -انايحأ -"”فيفختلا" ليلعت نأ يلع لدي قيقد مالك اذهو ”"ةطيسب

 صظذ111111ذ1ا 0و

 ."”'ةوقلا نم اًثيش اهحنمي يذلا زاجيإلا ىلإ اححونجو لقفلا نم اًيفخت اهيف عقب
000 0 

 )١( /؟ «ةيفاشلا ةيفاكلا حرش 85١.

 ”١4, ص ءليلعتلا ةيرظن (؟)

 ./ ص «ةيبرعلا ةلمحلا ءائب يف (5)

 ."ةص .يوغللا سردلا يف فذحلا ةرهاظ (4)

 م 229 -



 (ىضارتقالا وأ ىعانصلا) ىنهذلا رايعملا (د)

 ةيسح تايطعم ىلع موقي «مدقت ايف "لقثلا"و "ةفخلا" سايقم ناك اذإف

 نإف "اهب فارتعالا ىلع سحلا يوطنيو «سفنلا اهلبقت :عابطلل ةيتاوم" ةسوملم

 ىلإ لب .نادجولاو سحلا ىلإ هيف مكتحي ال ”يضارتفالا وأ يعانصلا" رايعملا اذه

 .ةيوحن تاللالد نم هنمضتت امو «تايلكلل ينهذلا روصتلا

 نم فخأ ةركنلاو «لعفلا نم فخأ -ةاحئنلا مامإ دنع -مسالا ناك رايعملا اذهمو

 يلع ينبم كلذ لكو .ثنؤملا نم فخأ ركذملاو .عمجلا نم فخأ دحاولاو «ةفرعملا

 ."” هيف كلذ رثك ام ليقثلاو ؛همزاولو هتالولدم تلق ام تاملكلا نم فيفخلا"' نأ

 :يأ ؛ةيوحنلا ةلالدلا طيسب نم هنمضتي ال لعفلا نم فخأ "مسالا"ف -

 ىنعم نمضتي وهف ”لعفلا" امأ «نامزلا نم اًدرع ثدحلا وأ تاذلا ىلع ةلالدلا

 )١( ءصئاصخلا ١/50-494.

 .1148 7/١ ئاظتلاو هابشألا (؟)

 "فيفختلا'" موهفم اهيلع موقي يتلا ريباعملا هذه تالالد (هه١48 :ت) ىليهسلا مامإلا لهاجت ( )

 :لثم نأب "يظفللا لقثلا" عفدف ءمكهتلاو ةطلاغملاب اهنم نيتنث دنع فقوو «يوحنلا ركفلا يف

 :وحن يف (ثنؤملا) وهو (عرفلا) نم لقثأ (لصألا ركذملا) امهو "ككتحسم'"و "قدزرف''

 نم فخأ «لعفلا (طخس)و (مغ) :وحن نأب "ينهذلا لقثلا" عفدو .(داعس)و :(«بنيز)

 نيعوتلا نيذه نع جراخ لقث دوجولا يف روصتي الو" :لاق مث مسالا (سعلأ)و :(ءالجن)

 (51-77 «ليهسلا يلامأ ) ."'يسحلاو ىلقعلا

 م 2215



 "يكرملا نم فخأ درقملاو" بكرم يناثلاو درفم لوألاف ءاًعم نامزلاو ثدحلا

 ىلع الإ لدي ال وهف «ةيلالقتسالاب مستي "مسالا" نأ اك ”شيعي نبا لوقي امك
 فويقلا نم اهريغو ليعافم ىلإ اًنايحأو .لعاف ىلإ جاتحي وهف "لعفلا" امأ .هامسم
  .”يجاجزلا لوقي امك "هريغ نم فخأ لقتسملا"و

 :اهنم رومأ "لعفلا لقث"و "مسالا ةفخ" يلع بترت دقو

 نكمألل ةمالع" :هيوبيس لوقي (ى وهو :.نيونتلا اهقحلي مل "لاعفألا" نأ -

 . "نول قثتسي امل ةقالعع هكرتو .مهيلع فخألاو .مهدنع

 مزحلا تلمحت اهلقثل لاعفألاو ءليقث وه يذلا رجلا تلمحت ءاهتفخل "ءامسألا" نأ -

 .”"'ةفخلا ليقثلا ضعب مازلإو .ليقثلا فيفختب مالكلا لدتعيل" فيفخ وه يذلا
 :نأ نم .'" هتقيلعت'"' يف ساحنلا نبا نع يطويسلا هلقن ام -

 .ةيسامخ لاعفألا ىف سيلو «ةيسامخو ةيعابرو ةيثالث ءامسأ كانه <«

 .لعفلا كلذك سيلو .رثكأو ةعبس ةدايزلاب غلبي مسالا «

 :طقف ةعبرأ لاعفألا لوصأو ءرشع ةعست اهيلع عمجملا ءامسألا يف لوصألا ةينبأ ٠

 .”نيثالثلا غلبت ال لاعفألاو .ةثامثالث يلع ديزت ةدايزلاب ءامسألا ةينبأ ©

 ١48/١. .لصفملا حرش ()

 1١٠١-٠١١, وحنلا للع يف حاضي 0)
 77 /؟ساتكلا (7)

 ٠١. ص :حاضيإلا (4)

 .؟٠97 ١/ .رئاظنلاو هابشألا (2)

 ب مماثاع



 ءالامعتسا رثكأ ناك «مالكلا ين رثكأ هنأ تبث اذإو" مهمالك يف رثكأ مسالا نأ -

 . "هلوادت ةرثكل ؛ةنسلألا لع فخ .هلايعتسا رثك اذإو

 كفا مي ما

 :ناك .تالولدمو ناعم نم ةملكلا هعبتتست ام انه "لقثلا"و "ةفخخلا" ىنبم نألو

 :هجوأ نم لقثأ" ةريخألا تناك (نإو "ةفصلا' نم - مهدنع -فخأ "مسالا" ٠

 .قاقتشالا يف لعفلا بسانت اهنأ :اهدحأ

 .ريمسللا لم و هيباتت اهنأ :يناثلا

 .لمعلا يف هبسانت اهنأ :ثلاثلا

 ”"".بكرملا لقث تهبشأ تاهجلا هذه نم تلقث املف هعبتت فوصوم ىلإ رقتفت اهنأ :عبارلا
 دنع مث نمو ؛هتالولدمو همزاول ةلقل ؛"يدعتملا" نم فخأ "مزاللا لعفلا"

 ىقبأو .جورخو دوعق :وحن «مزاللا يف واولا تديز" :امهنم ردصملا ةغايص

 هل لعجف «لقأ مزاللا نأل ؛"بْرَض"و "لْثق"ك (لْعْف) ىلع يدعتملا عم

 ."”"يدتعملا نع اًضوع مزاللا ردصملا عم ةدايزلا اولعجو ءلقثألا

 مهيلع فخأ ةركنلا نأ ملعا" :هيوبيس لونقي "ةفرعملا" نم فخأ "ةركنلا"و »

 هب فرعت ام اهيلع لخدي مث «لوأ ةركنلا نأل ؛انكمت دشأ يهو «ةفرعملا نم

 ١//91. لصفملا حرش )١(

 .68 ١/ رئاظنلاو هابشألا (1)

 . ١١ص ىدريراجلا ؛ةيفاشلا حرش ةرفإ

 سه 3 يق أ



 :هلوقب كلذ يجاجرلا حضويو  ”ةركنلا يف فرصتي مالكلا رثكأ مث نمف

 ىلع لد اهنم دحاولا ركذ اذإ هنأل ؛فراعملا نم فخأ ءامسألا نم تاركنلا"

 نم دبالف فورعملا مسالا ركذ اذإو .هنيعب هليصحت يف رككف ريغب هتحت يمسم

 ظ . "هيف هكرشي نم رئاس نود هليصحت يف ركذلا

 نم مهيلع فخأ ركذملا نأ ملعاو" :هيوبيس لوقي "ثنؤملا" نم فخأ "ركذملا" *
 ."”ريكذتلا نم ثينأتلا جرخي اهنإو ءاّتكمت دشأ وهو .لوأ ركذملا نأل ؛ثنؤملا

 نم ائكمت دشأ دحاولا نأ ملعاو ”:هيوبيس لوقي "عمجلا" نم فخأ "درفملا" ٠

 ؛درفملا يف هنم ىلوأ عمجلا يف فيفختلاف مث نمو ؛""لوأ دحاولا نأل ؛عمجلا

 .”داحآلا يف لقئتسي ال ام عمجلا يف لقشتسي دق ذإ ؛”هيف دراولا لقثلل

 ةمئاق ماكحأ نم يوحنلا سردلا هقلطأ ام ىلع ريبك رثأ هل ناك هريغو كلذو

 دوهجملاب -اضيأ -انه ناساقي" امهو ." ”لقثلا" بنتو "ةفخلا" ةاعارم ىلع

 )١(الكتاب. ١/؟77.

 ٠١. ءص .حاضيإلا (*)

 .؟7 7/١ .سىاتكلا (8)

 .اهسقن ةحفصلا .قياسلا ()

 .414 ١/ ءيضرلل .ةيفاشلا حرش :رظني (2)

 5١8/7. يرجشلا نبا يلامأو ,85 /7 «يسيقلا يكل تاءارقلا هوجو نع فشلا :رظنب (1)

 ,190- عةدص ؛تينحتا ةرهاظ : رضي (1/)

 هس 228



 نم هلمحتي نأ ملكتملا ىلع بجي امهيف لثتمي ءينهذ دوهجملا اذه نأ ريغ «لوذبملا

 .”"اهتايضتقمب ماملإلاو ,ةلمعتسملا ةملكلا ىنعم يف مكحتلل ءانع

 هن م

 : لقثلا ىلإ -انايحأ -ةيبرعلا حونج

 سكعت يتلاو «ةيبرعلا يف "لقثلا"و "ةفخلا" موهفم اهيلع موقي يتلا ريياعملا مهأ يه هذه

 ناك مث نمو ؛اليبس هيلإ تدجو ام هنم رفنت يهف ؟ "لقثلا" ضفرو "ةفخلا" ىلإ ةيبرعلا ليم
 نأ نايب انه ثيدحلا مامت نم نكل "”سايقلا وه فخألا يلإ لقثألا نم ريصملا" :مهنيناوق نم

 سبيل "لقفلا" وحن -اًنايحأ -حنجت دق ةغللا دجن دق ذإ ؛(ًثاد هقالطإ ىلع سيل رمألا اذه

 مظن قفو لب ”مهضعب ىري مك ''ةيوغللا ةرهاظلا لخاد تاضقانتلا لوبق" باب نم وأ اًطابتعا
 ءايسكع ناك يتوصلا روطتلا نأ ثحابلا" دجو اذإف ماعلا يوخللا قوذلا اهرزاؤي دعاوقو
 بابسأ نع ثحبي نأ هيلعف -تالاحلا ضعب ين العف دجو امك -بعصلا ىلإ لهسلا نم :يأ

 دق ىلا قغللاب ةصاخ فورظ ىف اهلجيس كشال وهو .روطتلا اذه رربت .ةصاخ ىرخأ

 ةلهس اًنوصأ -انايحأ -دحن نأ نوناقلا اذه صقني سيلف .روطتلا نم عونلا انه اهيف ثدحي

 ." "تالاحلا ضعب يف اهنم بعصأ ىلإ تروطت

 . ١؟الص «يريهملل يرغللا ثارتلا ف تارظن )١(

 . ؛ص ءراك ةرقن .ةيفاشلا حرش (؟)

 .مثايصص .نيدلا سمش لالح.د «نييفوكلا دنع ىوغللا ليلعتلا :رظني كولا

 . الص سا وتلادع ناضمر .د ءيرغللا روطتلا(غ)

 سع خخ جا" اح



 يف -اهعاجرإ نكمي «لقثلا ىلإ ةغللا اهيف تحنج يتلا رهاوظلا ىلإ رظنلابو

 :رومأ ةثالث ىلإ -ةقيقحلا

 عم ىفانتي هنأل ؟""روذحم -هروص نم ةروص ةيأب -سبللاف ءسبللا نمأ :اهوأ

 نم مالكلا يف سبللا لاخدإ سيلو" «' "ةدافإلا" وهو «ةغللا دصاقم عخأ

 ةينب يف سبل داجيإ ىلإ "فيفختلا" ىدأ اذإ مث نمو ؛”"باوصلاو ةمكحلا

 فقت ةدرطملا تاريغتلاف ؛"ليقثتلا" ىلإ هنع ةغللا تلدع ةلمحلا ءانب وأ ةملكلا

 -وكحي يذلا مهطباض ءوض يف كلذو «سابتلالا رطخب تمدطصا اذإ

 لدع داسف ىلإ فيفختلا ئدأ اذإ" :وهو ءاهرسأب فيفختلا ةرهاظ -هدنع

 ةعوضوملا ماكحألا" وأ "مهدنع لهسأ ليقثتلا لامتحا ناكو .ءلصألا ىلإ هنع

 "فيفختلا" اذهف '”””تكرت ةدوصقم ضارغأ صقن ىلإ تدأ ذإ .فيفختلل

 ؛هب لالخإ وأ ينعملاب فاحجإ ىلإ ىدأ اذإ هيف يداهتلا نكمي الو زوجي ال ديقم
 :مطوصأ يف نولوقي ةاحنلا دجن كلذل :هنم ضرغلاو صقني -ذئدنع -هنأل

 .؟ا/ا/ ١/ يئاظنلاو هابشألا )١(

 راد تايلك تايلوح «ناسح مامت .د :ةيبرعلا ةغللا يف هيلإ لوصولا لئاسوو «نينللا نمأ ةرظتيا(5)

 .17١؟1ص ,م1956 ةنس .ةرهأقلا .مرلعلا

 70/8/١. .ءيطويسلل ءرهزملاو 1١157/1. هيوتسرد نبال .حيصفلا حيححصت (5:)

 1777/٠١١. ءلصفملا حرش (4)

 .اهيسفن ةحفصلا .قباسلا (0)

 تجادل



 هيلإ وحني يذلا "يوغللا داصتقالا"و ""فاحجإ رصتخملا راصتخا نإ"

 ضعب نع ينغتسي نأ هل نكمأ اذإ" متي (نإ "فيفختلا" لالخ نم ملكتملا
 ؛ةيتوصلا رصانعلاب فاحجإ يأ كلذ نع جتني ذأ نود ةلقعلا تايلنعلا

 ينعملاب لالخإ جتن نأ لصح اذإف «ينعملا ةيدأت رصانعلا هذه نم ضرغلا نأل

 ءاقبإ ىلإ حنجي -ذئدنع -ملكتملا نإف ء.سبل وأ «تاريغتلا هذه ضعبل ةجيتن

 . ”"ةدعاقلا نم هئانثتساو .هلصأ ىلع ءىنلا

 :كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 يف اهومغدأ مك ”ةلمنأ"و "راهأ"و "هانز" :لثم يف ميل يف نونا ماخدإ.-'مادإلا" مهكرت ©
 تميز" بابي سبتلال "'مزو ءامز'' :تلق ولف ءضعبي اهضعب لوصألا سبنلت الثل'" :"يبعا"
 بايب سبنلال ."رامأ'" :اولاق ولو «"تلمأ"' بابي سبتلال ."ةلمأ" :ولاق ولو "قانا
 نأ "باتكلا ىحا"' ين اوفاخي ملو ءسابتلالا ةفاخم ؛هوحنو اذه يف ماغدإلا ضقرق ...""ترمأ"

 وه اذه لعلو .””'ءافلا ديدشتب "لما" ىلع ءيش برعلا مالك يف سيل هنأل ؛ءيشب سبنلي

 فول تا و سا جو

 "نوبي ام مولد َلَعَنلَر بالك" :ىلاعت

 .اإل 5 ١/ رئاظنلاو هابشألا )١(

 .01/-4 ٠ الص :ناهبن هلإلادبع .د :يوحتلا شيعي نبا (؟)
 .ال"/3 بفصتملا( )

 3 ١ص يبطاشلل .يناهتلا هجوو ينامألا زرح :رظني (1)

 . ١5 :ةيأ .نيففطل اةروس(2)

 ع 3 تراي



 ماغدإ ىلإ يدؤي اهيف تكسلا مدع نأل ؛”"َقاَو ْنَم ليِقَو" :لاعت هلوقو

 قفتا" ؛هيولاخ نبا لوقي «ىنعملا دسفيف «ءانبب ءانب سيتليف ء(ءارلا) يف (ماللا)

 "صفح" "هاور ام الإ .جرخملا يف اهنم اهبرقل ؛ءارلا يف ماللا ماغدإ ىلع ءارقلا

 ملعيل ؟'' مهبولق ىلع نار "ئدتبي مث .ةفيفخ ةفقو هفوفو نم "مصاع'' نع

 .””"اهتاذب ةملك امههنم ةدحاو لك نأو .ءارلا نم ماللا لاصفناب

 فوج :لثم (لعفي ٍلِعَت) نزو ىلع لعفلا ناك اذإ-ةداعلل -اًفالخ"' عقيال لالعإلا نأ ه

 لمعلا فقي كلذل ؛لاني لان :لثم (لعَمي لَعَف)ب ةغيصلا طلتخت ال ىتح كلذو ؛فوجي

 يف اًنلَأ نابلقت ال ءواولاو ءايلا نم الك نأ :هريظنو .” "'سابتلالاب ابانتجا ةيتوصلا ةدعاقلاب

 ."ادحاولاب ةيثتلا سابتلا ىلإ يدؤي بلقلا نأل ؛"اًوزغ"'و "يمر" :وحن
 يتاتس اًقرح لعفلا ءات تناك اذإ (اَلاد) -ابلاغ -(ءاتلا) بلقت (لعتفا) ةغيص فو ©

 .(رهدزا) :لاقي "رهتزا" :لثم ءاَمخفم افرح ءاتلا تناك اذإ (ءاط) بلقتو ءاًروهجم

 ال ىتح ؛(اًثون) ءافلا تناك اذإ اذه عقي الو" (برطضا) :لاقي (برتضا)و

 "*""رثدناب سبلت ال يك ؛اطاح ىلع ىقبت (رثناق) ءاهريغب ةغيصلا سبت

 )١( :ةيآ .ةمايقلا ةروس 77.

 ,؟ "5 ةص ؛هيولاخ نبال .ةجحلا( ؟)

 ,.57١”ص .ءشوكبلا بيطلا .د ءيرعلا فيرصتلا ()

 ١5/١ .صئاصخخلا ( ؟)

 ./ ١ص :قباسلا عجرملا (9)

 -ح ق4



 وهو -"ةفخلا بلط"و -ىنعملب صاخ وهو -"سبللا نمأ"ف اذكهو
 .د لعج ام اذهو ءاههنم لكب ةطورشم دعاوق ءاشنإ ىلإ ناوعدي -ىنيملاب اصاخ

 نود .عضاوملا ضعب يف ءاي واولا بلق ةغللا رايتخا للعي شوكبلا بيطلا

 أجلت يذلا لحلا وه تالاحلا هذه لثم ين بلقلاف" :هلوقب ,ماغدإلا وأ فذحلا

 الف ؛ةملكلا ةغيصب ناديقتي ناذللا ماغدإلا وأ فذحلا رذعتي امدنع ةغللا هيلإ

 يلع ظفاحب وهف بلقلا امأ ءسبل ةديدجلا ةغيصلا نع جتني ال امدنع الإ ناثدحي

 . '"قطنلا ليس نأ هنأش نم تا وصألا يف اًسناجت الإ اهيلع لخدي الو .ةغيصلا

«40# 

 ناك كلذلو ؛ةغيصلا يف داسف ىلإ فيفختلا ىدأ ذإ ,لقنلا يلإ ةغللا ليمت دقف :اهيناث

 يف مهطباوض نمو «ةفلاخملا عم ةفخلا نم -مبيدل -ىلوأ دعاوقلا ىلع يرجلا عم لقنلا

 :لثم كلذو ."”ناسحتسالا نم برضل ؛لقثألا ىلإ فخألا كرتي دق" :اذه

 : وحن :نكاس حيحص فرح لوألا لبق امو نيتملك نم نالثملا يقتلي نأ" ©

 ىلع ال نانكاس عمتجال ءميملا يف ميملا انهاه تمغدأ ول كنإف «(كلام مرق)

 .” "زوجي ال كلذو ءىلوألا ميملاو ءارلا وهو .هطرش

 .1ةض «يرعلا فيرصتلا )١(

 .177 ٠١/ «لصفملا حرش (5)

- 4. -_ 



 .(ببلج) :لثم كلذو .قاحلإلل اًديزم نيلثملا نم يناثلا فرحلا نوكي نأ" ه

 (ٌبلج) :لوقت نأ مزل تمغدأ ولف (جرحد)اب قاحلإلل ررك يناثلا لئملاف (للمش)و
 نوكي نأ نع جرخيف .هلبق نكاسلا ىلإ هتكرح لقنتو ؛لوألا لثملا نكستف (لمش)و

 نأ ضورفملا"و ىوقألا يه ةدعاقلاف ””'.قاحلإلا ضرغ لطبيف (جرحد)ب اًقحلم

 نإف ضراعت اذإو .داسف ىلإ يدؤي الو .يوغللا ماظنلا عم ضراعتي ال فيفختلا

 .”"ىنعم وأ ظفل داسف وأ ,ةدعاق رسك لامتحا نم فخأ -مهدنع - ليقثلا لامتحا

 انف ذة اذ

 ضرعي رمأ اذهو !!'"فيفختلا" نم برضل "لقثلا" ةغللا راتخت دق :اهئلا

 ؛هنم لقثأ وه ام ىلإ فرحلا كرتيف «.ناسللا ىلع لقثتف ءترركت اذإ لاثمألل

 ينج نبا اهل دقع «ةفيطل ةلأم هذهو «ناسللا ىلع انخيف نافرحلا فلتخيقف

 نم برضل ؛هنم لقثأ وه ام ىلإ ليقثلا نع لودعلا "ب هنونع ابا

 ظ :ابنح تالاص ل زووم" قافغعرالا

 اًبلط ؛هنم لقثأ وه اهب ولو ءامهدحأ بلق ىلإ ةغللا ليمتف «نافرحلا لئاتي نأ ه

 ىلع تاوصألا هعم رهظت ببحم نيتوص عونت نم هنمؤت ال «ةفلاخملل
 نيناوق اهضرفت مل اذإ تاوصألا نيب ةلثاملا نأ" :كلذ ؛اًممسو اًظنل اهتقيقح

 .اهسفن ةحفصلا «قباسلا عجرملا )١(

 .40هص فيفختلا ةرهاش (؟)

 , ارك ؛«.صئاصنللا (7)
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 نولقثتسي امك «نيبراقتملا عاتجا نولقثتسي مهنأ" كلذ ؛””ةهوركم .ةيتوص

 ."نيلثملا عامتجا

 روهمج ىري امك -هيف لصألاف "ناويحلا" :مهوق «ةفلاخملا هذه رهاظم نمو

 :سشيعب نبا لاقدازاو ةنئانلا بلقب يردانلا ني هفلرشتا "نايعا تموعللا

 ." "فيعضتلا لاوزب ظفللا فخيل ؛(واولا) لقثألا ىلإ (ءايلا) فخألا لق"

 .ةيتوصلا ةيحانلا نم اهوغوسو «ةرهاظلا هذه نوثدحملا رقأ دقو

 "ةفلاخملا" وأ "نيابتلا" وأ "فلاختلا" :تاحلطصم اهيلع ارقلطأو

 "”ةدحاولا ةملكلا يف نيلئاهتملا نيتوصلا نيب فالتخا ثودح :اهبب نونعيو

 ةيبرعلا ةغللا يف ناصرحي ءاّيعمح يقايسلا لامعتسالاو .يوغنلا ماظنلاف"

 «فلاختلا ىلع ناصرحي :يرخأ ةرابعب وأ «نيفلاختملا ءاقتلا ىلع ىحصفلا

 .”"لئايتلاو رفانتلا ناهركيو

 دشأ ناك نإو «هلبق ام عم اًسناجت رثكأ رخآ فرح ىلإ فرح بلق ىلإ ةغللا ليمت دق 0

 نيفرحلاب قطنلا لهسي ىتح ؛جراخملا ةبراقتملا فورحلا يف ةصاخ كلذ عقيو ءالقث

 .5/8"ص «ةيبرعلا ةملكلا ءانب يف ةيئوصلا نيناوقلا رثأ )١(

 5١8. /7 :؛يضرلل ةيفاشلا حرشو 158/١: يرجشلا نبا يلامأ (؟)

 .18/7” .صئاصخخلا رظنيو و« ٠ لصفملا حرش (7)

 ./ هص «يميمتلا حيبص .د «ميدقلا اتثارت يف ةيوغل تاسارد :رظنب (5)

 .7 ١ ص ءاهاتبمو اهانعم «ةيبرعلا ةغللا (5)

 - ماا



 .قطنلا :يأ -ظفللا يف (اًّيم) .(نونلا) اولدبأ دتقف" (رينع) ةملك يف ابك .نيلاتتم

 نونلا حيحصتب (ربنع) ليق ولو ؛ةملكلا تففخف .نونلا نم لتثأ ميملا تناك نإو

 تاوصأ نيب "طباورلا "ب ثيدحلا يوغللا ملعلا يف فرعي ام اذهو .""لقثأ ناكل

 بذاجتلاب مستت عمتجملا وأ ةرسألا دارفأ طباورك -اًمامت -طباورلا" هذهو .ةملكلا

 .””"' رثأتو ريثأت نم لعافتلا كالذ نع رحني امو رفانتلا وأ

 ناك نإو 'اهلثامت ىلإ -اًنايحأ -ةغللا ليمتف «لباقتت وأ «تاكرحلا رواجتت دق ©

 ةهج يف ناسللا لمعي ثيح ءةفخلا نم برضل ؛لقثأ وه ام ىلإ اهادحإ بلقب

 عباتت نم لصاحلا يوصلا يساغلا" ف -اثيدح -فرعي أم وشو .ةدحاو

 رسكو .ءافلا حتفب "دخف" ظفل نم انعم رم ام هريظنو .*””ةلثامتملا تاكرحلا

 هيف لدع اهنإ" :هنأب للعو "دخِف" :امهرسكب .هقطن نويفرصلا زاجأ اذإ «نيعلا

 فيفختلا نم رخآ عون لوصحلا ؛ةرسكلا وهو لقثألا ىلإ ةحتفلا وهو فخألا

 ةهج يف لمعي -ذئنيح -ناسللا نأل كلذو ؛ةرسك ىلإ ةرسك نم جورخلا وهو

 .ل ةدص فيفختلا ةرهاظ ؛رظنيو آم /؟ «صئاصنخملا )١(

 7 اص «يبرعلا فيرصتلا(؟)

 وأ قةمضو ةحتفو .نيتلثاهتم نيتكرح :ناريتعت :ةرسكو ةرسك وأ .ةمضو ةمض وأ .ةحتفو ةحتف (*)

 نيتك رح :ناريتعت :ةرسكو ةمضو .نيئبراقتم وأ نيترواجتم نيتك رح :ناربتعت .ةرسكو ةحئف

 .# ادم يبرعلا فيرصتلا :رظني (نيترفانتم وأ) نيتلباقتم

 أ ةص .فيفخمتلا ةرهاظ 62

 سس مث



 بلق ينج نبا هجو اذببو ."””ةرسكلا ىلإ ةحتفلا نم جورخملا فالخب .ةدحاو

 :هلوقب "”" ُحُرحخَأ ُتَلاَقَو" :ةءارق يف ةمضلا يهو لقثأ ةكرح ىلإ ءاتلا ةرسك

 ناك انه نمو ." "ةمض ىلإ ةمض نم جرختل ؛نينكاسلا ءاقتلال مضف"

 "ريغ لصألا ناك نإو .مهمالك يف رثكأ عابتإلاب ريغتلا" :مهطباوض

 نم رهظمو ءاهقطنم يف لخاد "لقثلا"و "ةفخلا" نيب ةغللا رايتخاف ءاذكهو

 ىلإ أجلت !نيح ةيبرعلا"ف ءاطابتعا وأ ءاًضقانت سيلو ءيفرصلا اهماظن رهاظم

 .”'ةبراضنم ريغ ةقيقدو ةمظنم دعاوقو ءيقطنم ببسل نوكي اهنإ -انايحأ -لفثلا
| < # # *# 

 ''ةفلاخملا" وأ ''قرفلا'' ةلع ."

 نع دعبتو "حاضيإلا" دصقت ةفلتخملا اهبيكارتو اهظافلأب ةيبرعلا نأ مدقت
 مهاشتلل ةليس 5 نوكت نأ حلصت ال ةسبلملا" ةغللاف ؛؟"ضومغلا"و "سيلا"

 تاحلطصملا دحب نونفلا فلتغ يف ءامدقلا اندادجأ انعلاطي كلذلو ؛بطاختلاو

 )١( ؛راك ةرقن «ةيفاشلا حرش ص١7 .

 ) )6سوم :ةروس [3

 )( بستحملا ١/11.

 ١148. لجترملا ( ؟)

 .الة ص .فيفختلا ةرهاظ (4)

 - م5



 يتلا ةغللا ناظم يف هسفن لوقلاو .ءالجو حوضوب اهدارم ىءارتيل ؛ةقيقد اًدودح

 .""بطاختلاو مهافتلا لهسيل ةفلتخملا اهيناعمو «ةيبرعلا ظافلألا اهايانث يف عمجت

 يف -ىه ذإ ؛كلذ ىلع ةلادلا رهاوظلا زربأ نم '"'ةفلاخملا" وأ '"'قرفلا'"' ةلعو

 .بيكارتلاو ظافلألا نم هباشتي ام نيب ةقرفتلل ةغللا اهذختت ةليسو -يوحنلا ركفلا

 ام هل عضو مث نمو ؛روذحم سبللا" :مهتدعاق ءوض يف «”اهنم سبلي ام نيب الصفو

 هيلإ مكتحت ماع طباض وهو .””نمأ اذإ هوحن قاحل نع ىنغتساو .فيخ اذإ هليزي

 هنع ربع دقو .ةيلالدلاو «ةيتوصلاو :ةيوحنلاو .ةيفرصلا :اهتايوتسم عيمج يف ةغللا

 ."”"بنتجي سبل فيخ لكشب نإو'" :هلوقب ريبعت قدأ كلام نبا

 .ةقراف تامالعو عضوت اًدودح اندجو ءاّئاق "سبللا" نم فونخلا ناك ا!ثيحف

 يتلا ةفلتخملا ةيوحنلا يناعملا نيب ةقرفتلل تءاج يتلا بارعإلا تامالع :لثم

 مل ول ىتلا ةفلتخملا يناعملا نيب قرفي هنأ هتدئاف" بارعإلاف :ةدحاولا ةملكلا رواعتت

 ناك امنيحو 'تسبتلا ؛يناعملا كلت اهيلع بقاعتت يتلا ةملكلا بارعإلا لخدي

 )١( ءاهسبل نمأو ؛ةيبرعلا يف سبللا عضاوم ص١٠١.

 .97١,ةص يوحنلا ريكفتلا لوصأو ١7+ 4ص ليلعتلا ةيرظن:رظني (5)

 .7ا/ا/ ١/ ئاظنلاو هابشألا (")

 51ص «لعافلا نع بئانلا باب كلام نبا ةيفلأ (8)

 .اهسفن ةحفصلا ؛قباسلا (6)

 - هاه -



 فاصوأ يف "ثينأتلا ءات" قاحلإ مدع ىلع ةصيرح ةغللا اندجو ءاثومأم "سبللا"

 .””"ثماط"و "ضئاح"و "عضرم" :وحن ءاهلثم روكذلل دجوي ال يتلا ثانإلا

 ذإ ؛ةقراف ةمالعل ةجاح الف ,"”اًنومأم "سبللا" لعج ثنؤملاب اهصاصتخا ذإ

 ءانوو علا

 :نيدعب يف لكشتت -ةييرعلا ةاحن دنع-"'ةفلاخملا"' وأ "قرفلا"' ةلع نإ :لوقلا نكميو

 ين تاييسقتو تاعيرفت نم هعبتي امو ''ةمالعلا'" ىوتسم : :يف امههنم لوألا لفمتي -

 ك1

 ءانب يف ماظن نم هنمؤت امو "ةيفرصلا ةينبلا" :ىوتسم يف امهنم يناثلا لثمتيو -
 :يلي ايف كلذ حيضوتو .ةفلتخملا ةينبألا نيب ةقرفتلا ىلع موقي غيصلا

60# 

 لوقي ؟ثنؤت اهنإف .ددحم نمز تاذ :يأ ةثداح ةفصلا تناك اذإ امأ :ةتباث ةفص اهب ديرأ اذإ اذه ( ؟)

 .حبجلا :ةروس )" ْتْعَضْرَأ اع ٍةَعِضْرُم لك لَهْذَت اور موي "' :ىلاعت هلوق ريسفت يف يرشخزلا

 عاضرإلا لاح يف يه يتلا ةعضرملا تلق (عضرم نود) ؟ةعضرم ليق مل تلق نإف"' : (؟:ةبآ

 ."هب اهفصو لاح يف عاضرإلا رشابت مل نإو عضرت نأ اهنأش يتلا عضرملاو يبصلا اهيدث ةمقلم
 ٠ (01 /7؟ فاشكلا)

 81 ءرئاظنلاو هابشألا 000

 - ج11 <



 .”"ةمالعلا ىوتسم :(آ)

 "رهاوظلا"و "باوبألا" نم ةعومجم ىلع - ماعلا هلكيه يف -موقي يبرعلا وحنلاف

 ةلالدلل ؛ةيلكشلا "تامالعلا" نم ةعومجم ذختتي اهحاضيإ ليبس يف وهو "ماكحألا"و

 هجو نم "سبل'' وأ "ضومغ" ثدحي ال ىتح اهنم لك نيب ةقرفتللو .هجو نم اهيلع

 قنعم الو .تاهسلاو تامالعلا ىرجم يرجت ةغللا":نأ هلوصأ نم ناك مث نمو ؛رخآ

 اذهو .””هفالخو هيلع اليلد ةمالعلا تلعج ام ءىشلا لمتحي ىتح .ةمسلاو ةمالعلل

 يه ذإ ؛ةيوحنلا تاروصتملا نيب طبارتلل يقيقح مهف ىلع ىنب هنأل ءناكمب ةقدلا نم"

 ءاوس :ةمالعلا ةطساوب الإ رخآلا نع اهنم دحاو زيمتي الو ّيلباقت اًطبارت اهنيب ايف طبارتن

 .”"يمدع دوجو تاذ تناك مأ يروضح دوجو تاذ تناك

 :””تنلقش د يوحنلا سردلا ُْف "تامالعلا"و

 :فينصتلا تامالع )١(

 :وحن نم .ةملكلا فينصت ىلع لدت ىتلا تامالعلا يهو

 يف طرتشيو «ةماع يهو "دحلا" ةلالدو :ةصاخ يهو "ةمالعلا'"' ةلالد نيب شيعي نبا زيه )١(

 نأ نود درطت نأ ةمالعلا فو ءسكعنيو درطي نأ -ةاحنلا بتك نم ريثك يف ءاج اك-دحلا

 . 47 ١/ يضرلل ءةيفاكلا حرشو .7؟ 5 ١/ ءلصفملا حرش :رظني .سكعنن

 ."ال اص ءةطالبلا رارسأ( ؟)

 ل1 نيس هةر يق رت ترعلا ةانجنلا يفتر رسما مطل(

 117 بص ىرعلا نحنا ل: ىيدعلا :ريكشلا رت 14

 هع ماا د



 نبا مسق دقو ؛(فرحلاو لعفلا) هيميسق نع هزييمت يتلا ”مسالا ةمالع ©

 :نيبرض يلإ مسالا تامالع"باشخلا

 :هجوأ ةعبرأ يلع يهو .ةيظفل تامالع «

 .رجلا فورحو فيرعتلا ةادأك .هلوأ يف مسالا قحلي ام **

 .ريغصتلا ةمالعك .هوشح وأ هطسو يف لخديام **

 .بسنلا ةمالعو «عمجلا واوو ؛ةينثتلا فلأو ,نيونتلاك .هرخآ قحلي ام **

 .فصولاو .ةفاضإلا بيكرت يف لوخدلا مسالا لوبق *

 نم امههنع دلوتي امو «بارعإلاو لمعلاب ةلصتملا يهو «ةيونعم تامالع ©

 نوكي هنأ ةصاخو بيكرتلا لخاد مسالا الإ اهب موقي نأ نكمي ال .تالالد

 هيلإ دانسإلا صتتخا" دقف .فرح ىف الو لعف يف اذه نوكي الو «هيلإ اًذنسم

 .”"'هدحو مسالاب

 دج د

 لوخد ةحص' :لثم نم ''ةيظفللا' ةيلكشلا هتامالعب هوزيم دقف .لعفلا امأ

 ءاتو ءرئامضلاو ءزرابلا لصتملا قوحلو ءمزاوجلاو «لابقتسالا ينرحو (دق)

 )١( رئاظنلاو هابشألا :رظني .ةمالع نيثالثلا قوفي ام مسالل نأ ةاحنلا يري 4/7.

 .د .يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ :رظنيو ءاهدعب امو 8 ص باشنلا نبال لجترملا :رظني (؟)

 .اهدعبامو ١1 ص :برعلا ةاحنلا ريكفتو يوحنلا حلطصملاو ؛37 ص روشاع فصنملا

 هب 655,6 -



 فلألا ةلزنمب لاعفألا يف" (فوس)و (نيسلا)و (دق)ف "”...ةنكاسلا ثينأتلا

 يف رجلا فورح اهتريظن :لاعفألا يف مزجلا فورحو'' ”"'ءامسألا يف ماللاو

 نأ اك .هصاوخ نم امهف .هديكأتل ؛لعفلا نالخدت" ديكوتلا انونو "'ءاسألا

 :هلوق يف تامالعلا هذه كلام نبا عمج دقو "'ءامسألا صاوخ نم نيونتلا

 "يلحني لعف نلبقأ نونو يلعفا ايو .تنأو تلعف انب

 نأ" :اًيونعم لعفلا زيمي ام مهأ نإف ؛ةيظفللا تامالعلا هذه ىلإ ةفاضإلابو

 مالك -ةتبلأ -دجوي ال'"'ف 2”"'هيلإ هريغ دنسي الو .هريغ ىلإ اًدنسم ادبأ نوكي

 .”'"نيلعف نم
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 نبا لوقي ءلعف الو مساب سيل ام وهف «ةيمدع ةمالعب هوزيمف .فرحلا امأو ن

 ملام فرحلا :ليقف «ةيبلس ةمالعب فرع امبرو ' :فرحلا فيرعت يف .باشخلا

 لوقت ال كنأ ىرت الأ .لاعفألا تامالع الو .ءامسألا تامالع هيف نسحت

 )١( ءلصفملا حرش ١/  .87«لمت رملا :رظنيو صة١.

 :رظنيو ء” مال .قباسلا (؟) الكتاب١١/ 185 .

 .” ١ص «لجترملا (؟)

 .اهسقن ةحفصلا ءقباسلا (5)

 . ةص «كلام نبا ةيقلأ (0)

 .7-537 ءهدص ءلجترملا(5)

 .مث1ص ءدصتقملا (/)

 - م58



 امنإو" :(ه0٠18 ت) ىينميلا حالف نبا لاق ””6(فوس دق) الو (دق نم)

 كعم ناك ول هنأ ليلدب .هيمسق نع زاتمي هنأل .ةمالع هل ةمالعلا مدع لعج

 .""ثلاثلا ملعت نأ ىلإ جنحت مل اهنم نينثا تمّلعو «باوثأ ةثالث
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 :شيعي نبا لاق .ركذملا نيبو هنيب ةقرافلا”ثنؤملا ةمالع م

 كلذ ماشه نبا لصفيو ."”ركذملا نيبو هنيب قرفلل ؛ةمالعلا ثينأتلا قحلت '"

 صتختو ةكرحم ءات امإ :يهو .ةمالعل جاتحا ريكذتلا عرف ثينأتلا ناك امل" :هنأب
 وأ (ليح)ك ةدرفم فلأ امإو ؛.(تماق)ك «ةنكاس ءات وأ ؛(ةمئاق)ك ءامسألاب

 ,""ءامسألاب ناصتخيو (ءارحصالك ةزمه يه بلقتف .فلأ اهلبق فلأ

 )١( ةدص :لجت رمل 7.

 1 ١/ ةيبرعلا ملع يف عيدبلا : 000 ١/ «ينميلا حالف نبال ءوحنلا يف ينغملا (5)

 :اهم*أ ,ةدع ريياعم ثنؤمو ركذم ىلإ ءامسألا فينصت يف ةيبرعلا تدمتعا ()

 .اثه هثركذام وهو .ةمالعلا رايعم -

 .هفالخب ركذملاو ءلسانتي ام :ثنؤملاف «ةيقيقحلا ةقياطملا رايعم -

 .ثنؤم (كلن) وأ (هذه)ب هيلإ راشيامو .ركذم (اذه)ب هيلإ راشي ايف .ةراشإلا رابعم -

 .ريمضلا دوع رايعم -
 هدابتعا ف يوحتلا ركفلا ةقد ىلع لدي اذهو ءةي ةيلكش +ةيقيشحلا ةقباطملا رايعم ادع - ريياعملا هذه لكو

 ديعقتلاو .قيقدلا فصولا ضفري كرحتم ءاضف ىلالدلا بناجلا نأل ؛يلالدلا ال ىلكشلا بناجلا
 .مهص موطاح دمحأ / ثحابلل ,يبرعلا وحنلاو ةغللا ةيلككش :رظني .يعوضوملا

 ال تك /4 لصفملا حرش ()

 امم ل كلاذكلا حضوأ (5)

 ع اب“ و -



 اهمهأ ءاتلاو .ةدودمملا فلألاو :ةروصقملا فلألاو .ءاتلا :ةثالث ثينآتلا ةمالعف

 ةمالع ال "اًبرض كانه نأ الإ .ثنؤملا يف "لصألا" وه اذه .اًراشتنا اهرثكأو

 ءاسألا نم اًضعب كانه نأ (ى ” "ظفحيف ءاّعاس كردي امنإو .ثينأتلل هيف
 .نئارقلاب زيمتي يذلا "ذاشلا" نم كلذ ناك نإو .ثينآتلا ءات اهقحلت .ةركذملا

 د ا د

 :ةقراف ىهف 'نيونتلا ةمالع ©

 ءامسألا نيب قراف نيونتلا" :ءارفلا لاق .مدقت !ىك .لعفلاو مسالا نيب *

 ءاسألاو «ةليقث لاعفألا لاقف ؟لاعفألل امزال لعج الهف :هل ليقف .لاعفألاو

 ,©"فخألل اًمزال لعحف :ةفيفخ

 .ىرابنألا نب ركب وبأ دع دقو ءاذه .35 ص يناقللا ديمحلادبع ةديشر .د - ةيبرعلا يف ثينأتلا )١(

 يف ثالثو .لاعفألا يف عبرأو .ءاسألا يف اهنم ناث ” ةمالع ةرشع رسم ”كثنؤملا" تامالع

 .ءايسألا صئاصخ نم يه ثينأتلا ةمالع نأ قحلاو (17١ةص .ثنؤملاو ركذملا) "تا ودألا

 .ريغال مسالا ل رياح لاعفألا لع ”ثينأتلا" ةمالع لوخدو

 ,.؟ الص ؛يجاجزلل ءلمجلا ()

 ذشي ملو ؛ةاحنلا عيمج اهب لاق دقف "ريكنتلا"و ''نيكمتلا"' نيونت هب داري ؛نيونتلا قلطي !نيح ()
 :ةيبرعلا يف نيونتلا ةرهاظ :رظني .نيعونلا نيذه يلع نيونتلا رصف نم مهنم نإ لب .دحأ امهنم

 نمر لادبع .د ةيبرعلا يف نيونتلا ةرهاظ لوح ميهافمو رارسأو .؟ ١ص ءيسرملا ضوع.د
 .؟ ١ص «ليعامسإ

 .4!مص يجاجزملل حاضيإلا (8)

 سس خالرثالا



 ”ههدنع ءايشألا نكمأل ناك امل نيونتلا ذإ ؛فرصني ال امو فرصني ام نيبو ©

 صقانلا نيبو نكمتلا ين ينوتسملا نيب لصفيل" ؛لصفنملا ريغ يف كرت
 يلع لدي وهو ”نيكمتلا نيونت"ب فرعي نيونتلا نم نوللا اذهو ""نكمتلا

 قحليو «فرحلاو لعفلا هتبباشم مدعو «ةيمسالا باب يف مسالا نيكمت

 نيونتلا نم نوللا اذه ةيمهألو :ةركن وأ تناك ةفرعم «ةفرصنملا ءامسألا

 ."”"هل عرفلاك هاوس امو «لصألاك" هولعج

 : يهو .تالاحلا ضعب ىف ةركنلاو ةفرعملا نيبو ©

 أي ذإ "هيوبيس"و "هيورمع''و "هيولاخ'' :وحن(هيو)ب ةموتخملا ةينملا ءامسألا ١-

 «نيعتلا مدعو عويشلا ىلع لد اهيف نون اهف ءاهتركنو اهتفرعم نيب اًقرف اهيف نيونتلا

 هبشي مسأ سيل'' :هيوبيس لوقي «نيعم فورعم هلولدم نأ ىلع لدي هنيونت كرت امو

 اذه'' :اولاق مهمأ ىرت الأ ,ةركن ناك اذإ نونيو نوني ملالإ ةفرعم نوكيف تاوصألا

 نم نوللا اذهب افرعم ءباشخلا نبا لوقيو ”"رخآ هيورمع"و "هيورمع
 :كلوقك «ةركنلاو ةفرعملا نيب اًثرق ؛ينبملا مسالا قحلي نيونت" :هنإ "نيونتلا"

 ناك هنوئت ُ اذإ هاري ىرج امو .مسالا اذهف "'هم"و "ةم'و "هص''و اا

 )١( باتكلا :رظني ١/؟77.

 . اذص يجاجرلل .فرصتني الام و فرصني ام (7)

 .58 ١/ :حيرصتلا يلع يميلعلا نيساي خيشلا ةيشاح (*)

 .1419 7/7 «باتكلا ( ؛)

 سس جارنالا ب



 لعفا'"':تلق كنأك ناك "هَص'':تلق اذإف .ةركن ناك هتنون اذإو .ةفرعم

 (١)"اًئوكس لعفا'' :تلق كنأك ناك "ِهَص'':تلق اذإو '"'تركسلا

 نإو .نييعتلا ىلع لد هب عفري ام ىلع ينب نإف .ةركن ناك اذإ .درفملا ىدانملا -

 لصفلاو' :هلوقب |مهنيب قرفلا دربملا نّيب دقو .عويشلا ىلع ّلد نيونتلا عم بصن
 نإ (لبقأ الجر اي) كلوق نيبو :ةفرعملا هب تدرأ نإ (لبقأ لجر اي) كلوق نيب
 .هتمأ رئاس نود هيلإ ريشت هنيعب الجر ديرت اهنإف :تممض اذإ كنأ ةركنلا تدرأ

 . "مسالا !ذه هل نمث اذحاو ايهريدقت امنإف تنونو تبصن اذإو

 لاو هلعجي لعافلا مسا ىلع لخدي نيح نيونتلا نإف سان ايحأ -ناعملا نيبو ©

 يف نيونتلا "دمحم لتاق" اذهو "اًدمحم لتاق اذه" :انلوق يفف .لبقتسملا ىلع

 هنم يناثلا ولخو «لابقتسالا وأ لاحلا ىنعم لعافلا مسا يف ضحم لوألا لاثملا

 اذه :تلق اذإ اذهو ؛لتاقلا ديدحمو لتقلا ءاهتنا ىلع لدو ؛ءيضملل هضحم

 .عطقناو عقو دق لعفلا نأ ربخأ اذإ"' هنأل ؛”اذساف ناك سمأ اًديز ٌبراض

 اذإ كنأ ءىنعم دافأ انه نيونتلا نأ ىلع ليلدلاو ""ةتبلأ نيونتلا ريغب وهف

 .ةص .لجت رملا ( (١

 ك1 /خ .«بضتنملا يف

 .85 ص .يجاجزلل .ءوحنلا يف لمحلا :رظني :ب .هزيجي ناك هنإف يئاسكلل اًفالخ ءةاحنلا ررهمج دنع  ةرف

 .١ال١/1 .باتكلا(8)

 - ماب



 ىلع لدي أب تيتأ «لابقتسالا وأ لاحلا ىنعم ديرت تنأو «ةفاضالل هتفذح

 .”"اًدغ ورمع مركم تنأ"و "اًدغ ديز براض اذه" :لوقتف ؛كلذ

 نك

 .ةفرعملاو ةركنلا نيب ةقرافلا ةمالعلا ه

 تامالع اهرابتعاب "فيرعتلا تاودأ"ب ىمسي ام يوحنلا ركفلا لوانت دقف

 لصفلا يف ةدرطم ةادأ دجوت ال هنأ ىلإ اًيهتنم «ةغللا يف ةفرعملاو ةركنلا نيب ةلصاف

 مث .ةاصقتسم اهماسقأ ركذ ةفرعملا هب 5 ام نسحأف .كلذك ناك اذإو" اهنيب

 نيب ةقرفتلا يف هيوبيس ذنم ةاحنلا دمتعا ّمث نمو ؛”" ةركن كلذ ىوس ام :لاقي

 ىعارت امهنيب ةلصافلا دودحلا داكت الو "نييساسأ نيرايعم ىلع ةفرعملاو ةركدلا

 دقو ءانايحأ نالماكتيو ءانايحأ نالخادتي نارايعملا لب «ةاحنلا نم ريثك دنع

 ظ :امهو .””"ناضراعتي

 يف ,عويشلا ىلع ةمئاق ةركنلاف .ىنعملا ىلع مئاقلا وه "يلالدلا رايعملا" :امهدحأ -

 :توعنملا ىلع يراحلا تعنلا نع هثيدلح ضرعم يف هيوبيس لوقي ءاهسنج

 . ىلع ةمئاق ةفرعملاو .""”همسا لثم هل اهلك ةمأ نم هنأل ؛ةركن ناك اهنإو''

 المغص «لمحلا(1)

 .04 ١/ عمشملا(0)

 .4ة ص ءةلحن دمحأ دومحم .د - لكشلاو ةلالدلا نيب ريكنتلاو فيرعتلا (*)

 7١. 7 باتكلا(8)

 - تاب/ث4# ل



 ؛ةفرعم راص اهنإو'' :ماللاو فلألا هيف ام فيرعت اللعم هيوبيس لوقي .نييعتلا

 كلام نبا ررقيو ."'"'هتمأ رئاس نود هيفي يوشلا ماللاو فلألاب تدرأ كنأل

 ناسنإك هعون يف وأ ,ناويحك هسنج يف اًمئاش ناك ام" :الئاق حوضوب كلذ

 . "عايشلا ردقي نكي ملام ةفرعم وهف اعئاش سيل امو .ةركن وهف

 ؛ةمالع ىلإ جاتحت ال ةركنلاف "ةمالعلا" ىلع مئاقلا وهو ”يلكشلا رايعملا" :رخآلاو -

 ." "'اهيلإ جاتحت ال لوصألاو .تامالعلا ىلإ ةجاتحملا يه عورفلاو " لصأ اهأل

 اوطبنتسا دق ةاحنلا نأ الإ .فيرعتلا تامالع مادعناب ةموسوم ةركنلا ءامسألاف اذلو

 .مسالا ريكنت ىلع ةلادلا نئارقلا نم اًماظن هبشي ام ةيبيكرتلا تاقالعلا نم

 ش :" نئارقلا هذه نمو

 .مدقت امك ريكدتلا نيونت وهو .هلاوحأ ضعب يف نيونتلا -

 .سنجلا قارغتسا ىلع ةلادلا (نم) لوخد -

 . قباسلا عجرملا (1)

 نإو ابنإف .سمشلا :وحن جرخي '' عايشلا ردقم نكي ملام" :هلوقو 75 / ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (؟)

 رغاقلادبع نلاغو ورهعو ديرك تينلف ردم اهضايخ نألا «ةقردم تتسلل[ زنا عناق
 .رثكأف نيئيش ممعي ىنحح ةركن نوكي ال مسالا نأل ناتفرعم رمقو سمش :وحن نأ ىأرف كلذ يف

 711١-17", ض .ةغالبا رارسأ :رظني .نائيش انهاه سلو

 .7717 /” رئاظنلاو ءابشألا (*)

 .اهدعب امو ١57 لكشلاو ةلالدلا نيب ريكنتلاو فيرعتلاو ,77 يوحنلا ريكفتلا يف مسالا ةرهاظ :رظني (5)

 مع قالى



 .ماهفتسالا وأ ربخلا يف ةركنلا ىلع (مك) لوخد

 .ةركدلا مسالاب (فيك) باوج

 .اهواوو (تر) لوخد -

 .سنجلل ةيفانلا (ال) لوخد

 .روهمجلا دنع سيل لمع ةلماعلا (ال) لوخد

 .زييمتلاو لاحلا ىلع مسالا بصن

 .اهعمجو مالعألا ةينثت -

 .ةركنلا ىلع فيرعتلا ةادأ لوخد -

 :اهمهأو ءاهيلع ةلادلا ةيلكشلا تامالعلا ضعب اهلخدت دقف ةفرعملا امأ

 '"”ةادألا لصأ يف ءاملعلا نيب فالخ ىلع (لأ) فيرعتلا ةادأ -

 فرعتيو" :يفاريسلا لوقي ."اهيلع لبقملا ةرككنلا فرعي وهف ءءادنلا فرحو -

 ليلخلا هخيش نع هيوبيس لقن دقو .”ماللاو فلألاب فرعتي اك (اي)ب ىدانملا

 هاثعمف '"قساف اي'و "لجر اي'' لاق اذإ هنأ كلذو" :هلوقب «كلذ ليلعت

 ل

 دقو ١5 ىدنلا رطقو 144 ١/ .حيرصتلاو .17 /4 .لصفملا حرش :رظني «ةثالث لاوقأ ىلع ( )١

 ءامدقلا نيب ةيبرعلا ةخللا يف فيرعتلا ةادأ) هثحب يف ةلأسملا يديبزلا ميركلادبع روتكدلا ققح

 اهدعب امو 77 ص م1985 ةنس ؟ ع :تارامإلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم (نيرصاعملاو

 ١/ 150, ٠ «يسلدنألا نايح يبأل ءبرضلا فاشترا (؟)

 ع خاب” دل



 ترشأ كانأل ؛ةفرعم راصو "لجرلا اهيأ اي'"'و "قسانلا اناا يك

 يلا ءامسألاك راصو ماللاو فلألا نع اذبب تيفتكاو هدصق تدصقو هيلإ

 (نإ كنأل ؛مالو فلأ ربغب ةفرعم راصو كلذ هبشأ امو اذه وحن ةراشإلل يه

 ىنغتساو ماللاو فلألا نم ءادنلا يف الدب اذه راصو هنيعب ءيش دصق تدصق

 عضوملا اذه يف ءادنلا فرح نأ ىلع جارسلا نبا لدتساو . ”امهنع هب

 نكي مل ولف "ثيبخلا قساف اي" :مهوق نم برعلا نع لقن اب .فيرعتلل
 .””ماللاو فلألا هيف |مب فصو امل ةفرعم مهدنع ''قساف"

 ل ا ا

 اهيلع ةاحنلا بتر دقو .يوحنلا .سردلا يف "فينصتلا ' تامالع مهأ هذه

 ؛ار وه

 ةمالع فص لبق نأ ثدح نإف ؛هريغ نع اهنم ءيشب صخخا امم فنص لك زيمت اهنأ 0

 ؛هلصأ نع هجرخي ال كلذ نإف (بارعإلا تامالع هيلع لخدت دق ءالثم «لعفلاك) «هريغ
 ةلعل هضعب هنم جرخي مث ميلع عمجم لصأ هل نوكي دق ءيشلا"و «ةثداح ةلعل كلذ نأل

 ىلع يناثلا ىقييو فتلعل جرخ ام هنم جرخي لب ءبابلل اًضقان كلذ نوكي الف ءلخدت

 .*"”هلصأ 55 رْخيال .هماكحأ ضعب يف ءيشلا ىلع ءيبشلا لمح" نأ يك .””'هلاح

 )١( .باتكلا "”/ /101.

 )١( .لوصألا ١/ 410 7,

 .67ص ءوحنلا للع يف حاضيإلا ه١

 :١ عو لك 27 ص افاصنإلا(4)

 سس مق ايارل دس



 . 'نيرمأل ؛ناتنث اهنم عمتجي الف «ةملكلا ىلع بقاعتت تامالعلا هذه ضعب نأ ©

 افيرعت ديفت ىلوألا نأل «نيونتلا عم ماللاو فلألاك ءاههيلولدم داضت :امهدحأ

 الصأ ؛لطبم ءامهدحأ ءورطو «نابقاعتم اههف مث نمو ؛ريكنت ديفت ةيناثلاو

 . ئراطلل مكحلا ذإ ؛رخآلا كحل

 نيسلاكو «ءادنلا عم وأ «ةفاضإلا عم ماللاو فلألاك ءامهيلولدم يواست :اهيناثو

 .ىرخألا نع نيتمالعلا ىدحإب ءانغلا عقيف ءفوس عم

 :وحن .زئاج هيف نيتمالعلا نيب عمجلاف ,نيتفلتخم انوكت نأب نيرمألا نيذه زواجت امو

 عم فوسكو .ثينأتلا ءات عم دقكو «ماللاو فلألا عم وأ «نيونتلا عم رجلا فرح

 .ورمع موقي فوسو ءدنه تماق دقو ءلجرلا نمو بيز نم :لوقت «ةعراضملا فورح

 ركفلا يف -ررقت مث نمو «جاتحملا ريغ ىلع عرف ةمالعلا ىلإ اًجاتحم ناك ام نأ ©

 :نأ -عرفلاو لصألا ةيئانث بسحب -يوحنلا

 (نإو ءقرفلل ةئراطلا تامالعلا نع لوألا عاضوألاب ةينغتسم لوصألا" ٠

 . " عورفلا هباب رمأ كلذ

 .""'لوصألا نود :ةمالعلا ىلإ ةجاتحملا يه عورفلا" « ..

 ١ "”-1؟/١ (ةيبرعلا ملع يف عيدبلا :رظني 000

 , 17/7 «صئاصنخملا :رظني (؟)

 . 17ص .لجترملا ()

 .747 /7 «رئاظنلاو هابشألا (8)

 ب تامر



 .(١)"ةدايزلا مدع لصألاو .ةدايز ةمالعلا" «

 .(3)"صاخلل لصأ ماعلاو .صيصخت ةمالعلا"

 .(7)'"'بكرملل لصأ طيسبلاو ءاّبكرم ظفللا لعجت ةمالعلا" ٠

 .(؟)"لوألا لصألا عرف ئراطلاو .ةئراط ةمالعلا *

 .(5)"'هلصأ نع مالكلا رييغت دنع ابم ىتؤي !نإ تامالعلا'" ٠

 هن خخ

 :سنارعإلا تامالع (؟)

 تامالع" وهف ءيوحنلا سردلا يف ةقرافلا تامالعلا نم يناثلا لكشلا امأ

 لثمي ”"بارعإلا" نأ ىلإ -هتيادب ذنم -يوحنلا ركفلا ىدتها دقف "بارعإلا
 تامالعلا نم ةعومجم يف ىلجتي وهف" ةغللا يف يمالعلا ماظنلا رصانع نم !ًرصنع

 )١( .قبالا 6/ 5151.

 052 /2 .قباسلا (؟)

 7١7. ص :لجترملا (7)

 .19/4 /4 «رئاظنلا هابشألا (8)

 . ١١ /ه ءلصفملا حرش (6)

 فئاظولا نيب قيرفتلا اهالخ نم متي ىتلا نيتاوقلا رصح :يوحنلا سردلا يف بارعإلا ةقيقح 0(

 ةريبك ةيمهأ نم اه امل اًرظنو ءاهلك تسيلو نيتاوقلا هذه دحأ بارعإلا ةمالعو «ةددعتملا ةيوحنلا

 اًسبل ثدحأ امت .ةمالعلا هب داريو قلطي بارعإلا حبصأ ةفلتخملا ةيوحنلا يناعملا نيب ةقرفتلا يف

 .كلذ ىلإ هبنتلا بجوف «ةيضقلا هذه لوانت نم نيثدحملا ضعب نب

 ع ج18



 بسح .مالكلا ةلسلس يف رهظت ءاناوصأ اهرابتعاب حاطصملل ثيدحلا موهفملاب

 .""فالتخا وأ لباقت نم اهنيب ام اهتميق دمتستو «نيعم بيترت

 نع لامتحالاو سابتلالا عفرو «نايبلاو .حيضوتلا :تامالعلا هذه ةياغو

 ءاتو فيرعتلا مال نأش كلذ يف اهنأش ةفلتخملا ةيوحنلا اهيناعم نيب ةقرفتلاب ملكلا

 "قرفلا" للع نإف كلذلو ؛خلإ ...عمجلاو ريغصتلاو «نينثالا فلأو «ثينأتلا

 :نولوقيف "بارعإلا" باب يف اهيلإ نوقرطتي ام رثكأ
 بارعإلا لخدي مل ول يتلا ةفلتخملا يناعملا نيب قرفي هنأ :بارعإلا ةدئاف" نإ -

 .""تستلا ٍناعملا اهيلع بقاعتت يتلا ةملكلا

 .(5)''يناعملا فالتخا ىلع الاد "' هب ءيج بارعإلا نإ -

 نوكي ىتح اهيناعم ىلع ةقلغم '"' -بارعإلا نم ةيراع يهو -ظافلألا نإ -

 وه نوكي ىتح اهيف ةنماك ضارغألا نإو ءاهحتفي يذلا وه بارعإلا

 . اهل جرختسملا

 ين اًثرافو ءاهماظنل ةيلحو ءاهمالكل اًيشو' برعلا مالك لخد بارعإلا نإ -
 نوكي نأ ناكمإ يف امهاح تواست اذإ «نيئفاكتملا نيمالكلا نيب لاوحألا ضعب

 .ة ص «يوغللا ثارتلا ف تارظن )١(

 ,7 ةص « لجت رملا 2

 ,؟! ةرآ «صئاصنلا 000

 .؟ اص ءزاجعإلا لئالد (4)

 سس ثرهكوا



 لعجت نأ كل زوجي ال" مث نمو :”"بارعإلاب الإ امهنم دحاو لكل لعفلا

 .”"عوفرملا ةلزنمب بوصنملا

 ىلع لدت ةيظفللا تامالعلا نم ةعومجم -لاوقألا هذه بسح -نارعالاف

 :ةيلالد قراوف

 .ةدمع عقوم عقاو مسالا نأ ىلع لدي عفرلاف ©

 .ةلضف عقوم عقاو مسالا نأ ىلع نالدي رجلاو بصتنلاو 0

 رج اهيلإ يضفي يتلا تالضفلل رجلا اولعجف ءرحجلاو بصنلا نيب اوقرف مث 0

 ءزج اهيلإ يضفي يتلا تالضفلل وهف بصنلا امأ .فرح ةطساوب مالكلا

 ظ .ةطساو الب وأ فرح ةطساوب مالكلا

 .هيبشتلا باب نم وهف .تالضفلا نم عفرلا وأ .دمعلا نم بصنلا هلخد امو 0

 ذإ ؛ىنعمب ةيبارعإ ةكرح لك صاصتخا هريسفت يف يضرلا هررق ام اذهو

 نأ دبال «مالكلا يف هعوقو دعب هنأل ؛مسالا يف نوكي اهنإ ىنعملا اذه لثمو" :لوقب

 ضاعبأ هتمالع لعجف .ةلضاف هنوك وأ مالكلا ةدمع هنوك ىنعم امإ :هيف ضرعي

 صضعب يف تلعجو «تاكرحملا : ينعأ .فورحلا فخأ يه يتلا ءدملا فورح

 :ةثالث يهو دمعلل تاكرخلا ىوقأ وه يذلا عفرلا لعجو ..دملا فورح ءامسألا

 مالكلا ءزج اهاضتقا ءاوس ؛تالضفلل بصنلا لعجو .ريخلاو أدتبملاو لعافلا

 1١١-17. ص .ةبيتق نبال ؛نآرقلا بارعإ اكشم ابوأت(١)

 71 .باتكلا )

 هس قرا ع



 ةطساوب اهاضتقا وأ ءزيمتلاو لاحلاكو .ليعافملا نم هعم لوعفملا ريغك ةطساو الب

 ةفاضإلا فورح يلت يتلا ءاسألاو .غرفملا ريغ ىنثتسملاو .هعم لوعفملاك هفرح

 تاكرحلا فعضأ وه يذلا بصنلا تالضفلل لعج اًمغو .رجلا فورح :ينعأ

 ةمالعب زيمي نأ ديرأ مث .اهنم رثكأو ,دمعلا نم فعضأ نالضفلا نوكل ؛اهفخأو

 عم هب زيمف رسكلا ريغ تاكرحلا نم يقب:نكي ملو ءفرح ةطساوب ةلضف وه ام

 .""”ةلضف هنأل ؛لحملا بوصتم هنوك

 :ررقت ئدابمو ماكحأ -يوحنلا ركفلا يف -كلذ يلع ماق دقو

 يف هريغت ةرثكو .هيناعم فالتخال ؛ةلاصألاب بارعإلل قحتسم مسالا نأ ه

 ملو ءاهيلإ اًئاضمو ةفاضمو .ةلوعفمو ةلعاف نوكتف «يناعملا اهروتعت تناك

 تلعج ةكرتشم تناك لب «ناعملا هذه ىلع ةلدأ اينو اهروص يف نكي

 اولعج يناعملا رئاس كلذكو ....يناعملا هذه نع عىبتت اهيف بارعإلا تاكرح

 . "مهمالك يف اوعستيل اهيلع لئالد تاكرحلا هذه

 ىلإ يدبم ام ىلإ رقتفت ال اهنأل ءلصأ اهيف ءانبلاق لاعفألاو ءفورحلا امأ ه

 لوق ىنعم اذهو «ةدمع الإ نوكت ال يه ذإ ؛ريغتت ال ةدحاو يهف ءاهتفيظو

 ىلع ةئراط اهيناعم لب :ءيش اهيناعم ىلع أرطي الف .فورحلا امأو" :يضرلا

 )١( ؛ةيفاكلا حرش ١/ 1-71

 .19 ص :حاضيإلا (1)

 سس خرا ألا



 ناك اذإف ..ئراط دحاو ىنعم الإ اهمزلي الف لاعفألا امأو ..رخآ ظافلأ ناعم

 سيتلملل بلطت ابغأل ؛ةمالعلا ىلإ ةجاح الف ...ريغ ال اًدحاو ىنعم ئراطلا

 نود ءامسألا :بارعإلا ىف لصألا نأ ءريرقتلا اذس رهظف" :لوقي مث” "هريغب

 ."””""اًيرعم نوكي نأ مسا لك لصأ نأو .فورحلاو لاعفألا

 دنع ةيعرفلاب ناك ءاوس -بارعإلا تامالع هتلخد اينإ حراضملا لعفلاو

 نم -اًضيأ -هيلع دراوتي دق هنأل " ؛كلذف -نييفوكلا دنع ةلاصألاب مأ «نييرصبلا

 نيبتيل ؛هبارعإ ىلإ جاتحيف هيلع ةلخادلا فورحلا كارتشا ببسب .ةفلتخملا يناعملا

 ال" :كلوق وحن كلذو «هنيعتل اًعبت عراضملا نيعتيف ؛كرتشملا فرحلا كلذ

 ...يهنلل اهنوك ليلد همزجو :يهنلا نود يفنلل () نوكل صلخم هعفر ''برضت

 هرواعتت دق عراضملا لعفلاف ” "ىنعمب ىنعم هيف سبتلي ال [يف مكحلا درط مث

 ناكف .كاذ وأ «ىنعملا اذه ىلإ هضيحمتل قرط ىلإ جاتحي مث نمو ؛ةفلتخم *”"يناعم"

 «قيقدلا هموهفم ىلإ دشرت تامالعلا نم ةفئاط ذاختإ نم ةغلل يوحنلا زاهجلل دبال

 . 14 ١/ .ةيفاكلا حرش 6

 .182 /1 .قباسلا( )

 .اك- 107/4 ىباسلا (0)

 يف ىنعملا جارختإ ةيفيك صخي ام لك لمشتل ؛تعونتو ءتعسوت دق انه (يناعملا) ةملك نأ ظحالي (5)

 .ةفاضإو ةيلوعفمو ةيلعافو ...هلع ربخمو ريخمو «يفنو يبنو رمأ نم أشني امو لعفلاو مسالا

 .771ص حاضيإلا :رظني ءوحنلا بتك يف اًثيشف اًثيش ترقتسا دق موهفملا اذبب يناعملا تناكو

 س جرط#



 وه |منإ هيف سبل ال (ميف هيلع تامالعلا لوخدو .قايسلا بسح موهفملا اذه ريغتو

 . "'لقألا يف هتلع تبث يذلا مكحلا رثكألا يف درطي دق هنإف " «بابلل درط

 فذحك «فذحلاب -كلذك -نوكت ءركذلاب نوكت (ى ةيبارعإلا ةمالعلا نأ ه

 فذح كلذكو «مزجلا ةلاح يف رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا نم ةلعلا فرح

 ةروص مادعناب ,قرفلل ؛بصنلاو مزجلا يتلاح يف ةسمخلا لاعفألا نم نونلا

 . ةمالع هيف ةمالعلا كرت راصف «ةنيعم ةيتوص

 نع ةئشان اهنأ ىلع نويوحنلا عمجي بارعإلا تامالع ىلإ ةرظنلا هذهبو :

 ملو .هضارغأو هدصاقم نع ملكتملا هب ربعي يذلا بيكرتلا لخاد يونعم فالتمخا

 تم فذلا (ها * "أ ق:ترطقالب قورعملا تملا نب دمخ الا كلذ نع دقي

 لصولل ءابب ىتؤي اهنإو ىنعم ىلع لدت ال' بارعإلا تامالع نأ -هنع لقن ايف
 نوربتعي مهنأك"و '”نيثدحملا ضعب كلذ يف هعبتو .”مالكلا عطاقم نيب يتوصلا

 نكمي تاوصألا نأو ءاهيف ةيونعم ةدئاف ال تامالع نمضتت نأ نكمي ةغللا نأ

 الو ءاهفالتخا نم ءرملا ديفتسي نأ نودب ؛مالكلا يف ضعب نع اهضعب فلتخت نأ

 )١( «ةيفاكلا حرش 18/5.

 81١/1١. :ىرميملل ؛ةركذتلاو ةرصبتلاو و ٠ ءلصفملا حرش :رظني (؟)

 ظ ,ل1-1+ / حاضيإلا :رظني (*)

 هباتك يف يموزخملا يدهم /دو ؛ 25١ ؛ص ةغللا رارسأ عرم) هباتك يف سينأ ميهاربإ /د :مهسأر رلعو (4)

 ,(17؟7ص «ةريم ةيرع وحن) هباتك يف ةحيرف سينأ /دو (( ١17 ةص .هيجوتو دقن «يبرعلا وحتلا يف)

 ب تراه



 ديزم قأيسو ."””ءايشألا ةعيبطو ةغللا قطنم عم ىنانتي رابتعالا اذه لثم نأ ىفخي
 هتقالعو '"لماعلا"ب "برعإلا" ةقالع :نع ثيدحلاب .عضوملا اذف ضرعت

 بارعإلا بذاجت"و "ىنعملاب بارعإلا" ةقالع لوح تاهبشو "ىنعملا"ب
 يف يجراخلا دعبلا" ثحبم يف "ىنعملا ريدقتو بارعإلا ريسفت'"'و " ىنعملاو
 .”"يوحنلا ليلحتلا
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 :ةيفرصلا ةينبلا ىوتسم ىلع ''قرفلا '' ةلع (ب)

 نيب ةقرفتلل ؛اهيلإ أجلي يتلا "طباوضلا" مهأ نم ةيقرصلا ةغيصلا دعت

 امهؤانبو دحاو امهيف ىنعملاو ءيش نم نيقتشم نامسالا نوكي دقف" ؛ةينبألا
 ."”"امهنيب قرفيل ؛ءيش نود ءيش هب اًصتخم نيءانبلا دحأ نوكيف .فلتخم

 ةينبو ةينب ىتعم نيب قيرفتلا" ةيبرعلا يف يفرصلا زاهجلا ةمهم تناك مل نمو
 ةياغ كلذو .مهفلا يف اهنيب طلخلا نمؤيو .ةفلتخملا يناعملا يف سبللا عفريل ؛ىرخأ

 . "ةغللا تاياغ نم ىمظع

 )١( ىرغللا ثارتلا يف تارظن / 25.

 )' ص : ظني(  51٠١.اهدعبامو

 )*( .ءىضرلل ةيفاشلا حرش 7/ 147-147.

 .7١اص .ناسح مامت .د < ةيبرعلا ةغللا يف هيلإ لوصرلا لثئاسوو سيللا نمأ (4)

 س جرام



 بيلاسأ لالخ نم .ةقرفتلا يف ةيفرصلا ةغيصلل رودلا اذه ظحاليو

 :اهمهأ لعل .ةريثك

 ينبملا لعفلا :الثمف .رخآو ءانب نيب ةقرفتلا اهيف ىعاري ذإ :ةينبألا ةغايص

 لبق ام حتفيو يضاملا يف هرخآ لبق ام رسكيو ءاقلطم هلوأ مضي لوهجملل

 سبتلال" ةغيصلا ريغت مل ولو «هبئانو لعافلا نيب ةقرفتلل ؛عراضملا يف هرخآ

 قرفلا ةاعارم يدؤي دقو « "لعافلاب -لعافلا ماقم همايقل -عوفرملا لوعفملا

 ىلإ دعاوقلا عابتا يدؤي (نيح تاريغتلا ضعب ىلإ ءوجللا ىلإ ةينبألا غوص يف

 ءاهريغ ىلإ دعاوقلا كلت نع زواجتيف «ةفلتخم ةعومجم لثمت ةقباطم ينابم جاتنإ .

 لل ا نين تلا [صقو سللا مرت

 غيصلا نيب ةقرفتلا يف اَنيِب اًرثأ ةيفرصلا ةكرحلل نإف .اهفالتخاو تاكرحلا عيونت

 ةلازإو ءقرفلل تاكرحلا فالتخاو" :نييولشلا لاق ؛ةصاخلا تالالدلا تاذ

 -نويفرصلا اهيف ضوخمي يتلا لئاسملا ىلع ةلماش ةرظن انيقلأ اذإف””سبللا

 فيرعت نع مهثيدح اندجو -لاثملا ليبس ىلع ةيفاشلا حرش نم اقالطنا

 يف تاملكلا ةينبأ رصح"و "ةدايزلا فورح نع اهلصف"و "لوصألا فورحلا"

 ءرمأو عراضمو ٍضام :نم "لعفلاو مسالا يف اهغيص ةماقإ ةيفيك"و "ةيبرعلا

 )١( «ةيفاكلا حرش 4/ 178.

 .ق/اص ءراجنلا ةعيطل .د ءاهديعقتو ةيوحنلا ةرهاظلا فصو يف ةيفرصلا ةينيبلا رود :رظني 000

 .477 ١/ «ةيلوزحلا ةمدقملا حرش (*)

 سم تراك



 هلك كلذ اندجو .خلإ ...ريسكت عمجو .ةلاو ةرم مسار .لوعفمو لعاف مساو

 .ةفلتخملا ينابملا نيب ةقرفتلا يف ةيفرصلا ةينبلا رود ىلع لالدتسالل ةحلاص ةلئمأ

 .اهعونتو تاكرحلا فالتخا ىلع :ةمئاق ةيتوص تاريغت قيرط نع

 دقف .ةيوحنلا فئاظولا نيب ةقرفتلا يف اًريبك اًرود ةيفرصلا ةينبلل نأ امك "

 "ةيوحنلا ةفيظولا" نيب ةدرطم ةقالع كانه نأ ىلإ نويوحنلا ىدتها

 فيرعتلا :وحن نم «ةيفرصلا ةيئبألل ةيلكشلا تايسلاف ةيفرصلا ةينبلا"و

 باوبألا نم ريثك نييعت ىف الصأ نوكت ءدومجلاو قاقتشالاو .ريكنتلاو

 -ةيفرصلا ةينبلل اهبلغأ يف دوعت -اطورش نوعضي مهاندجوف «ةيوحنلا
 نع رك قف هبلإ تقنلي "ارايعم"ا طورخلا هذه لققو.:قوحت تابلت
 ضيقت رخل ىف نوطزكعيو ايش بايو نوطوتشنا" يرعلاف ةايعألا
 لمأتي م اذإف .مهتسيقأ حيحصو ؛مهتغل ةمكح هتضتقا ام ىلع ؛ءيبشلا كلذ

 . "طئارشلاو باوبألا هيلع تطلتخا برعملا

 ني .ةقرفتلا .ىف تكتيك تاهلع لومي ذل ”قاقعشالا"و "ةوهفلا"ق

 ةفصلاو ءاّدماج زييمتلاو ءاقتشم نوكي لاحلاف «ةبءاشتملا ةيوحنلا فئاظولا

 .ةيحانلا هذه نم الإ امهتيب ةقرفتلا نكمي ال ىتح ؛دماج نايبلا فطعو «ةقتشم

 .اًردصم نوكي نأ هلجأل لوعفملاو قلطملا لوعفملا طرشو

 )١( ءريمألا ةيشاحب ىنغملا 1/8/7 .

 ع 2 رار“



 ًّينيم ةفرعملا نوكت امنإ" ذإ ؟؛بيكرتلا لخاد امل ةررقملا اهعقاوم ةفرعمللو

 .هدكؤنو هنيبتل ؛فورعمل ةفص نوكتو .مسا ريغ ىلع وأ ؛مسا ىلع ةينبم وأ ءاهيلع
 ذإ "هل نكي ملو هب ل وعفم ناك ةفرعم ناك ام"و .*”"'هربغ نم هعطقت وأ

 ناك "ةئاقلا ديزب تررم" :تلق ولو .ةئبلأ اًلاح نانوكي ال" ماللاو فلألا
 .5”"'اًناق ثدرأ اذإ ءاحيبق

 بوصتنملاف ؛ةلضفلا ةفيظو نع فشكي ام لعفلا يف ”موزللا"و "يدعتلا"و

 ةفيظو نع هل ثحبن نأ دبالف اًّذِإو ءالوعفم نوكي نأ نكمي ال مزال لعف دعب
 هذه رخآ ىلإ ...ىرخألا لئاسولا ءوض يف هريغ وأ افرظ نوكي نأك ىرخأ

 .ةيوحنلا دودحلا نم دح يأ يف اهتظحالم نكمي يتلا ةيفرصلا طئارشلا

 دق هنإ ىتح ؛ةيوحنلا باوبألا يف اًريبك اًرود .ةيفرصلا ةيئبلل نأ ىرن اذكهو

 فصصو يف ةيفرصلا ةينبلا رود" :لوح ةلاسر تدع ذ "ةثحاب ظحلملا اذه ىرغأ

 .يرحنلا ركفلا يف اًيجهنم "الصأ" كلذب سسؤتل "اهديعقتو ةيوحنلا ةرهاظلا

 . .هجارختساب ينُع وأ «هيلإ 5-5

 د دخلا

 )١ .ساتكلا( 1١4/7.

 )1١(السابق« ١/ ١"”7,.

 .1778-771 فيويس باتك يف يفصولا جهنملا :رظنيو 208/7 «قباسلا (©)

 ,ا؟الا/ - 977١) ص «ةينبلا رود :رظني ءراجنلا ةفيطل مد ()

 بم ةرارأا ح



 وحنلا ةيرظن راطإ ىفليلعتلا :اًياث

 اهحلمي يذلا وه ذإ ؛ةرورضلاب "ةيرظنلا" تايضتقم نم -انه - زيلعتلاو

 عجري يذلا ,ءيريظنتلا ركفلا لمع لالخ نم "قسانتلا"و "كسايتلا" ةفص

 -الثم -ناك اذإف .اهمكحت "طباوض"و اهعمجت "لوصأ" ىلإ ةسوردملا رهاوظلا

 نيبو اهنيب ةقرفتلاب -وحنلا راطإ يف -للعي .ةركنلا عاونأ ضعب نيونتلا لوخد
 .ةيرظنلا راطإ يف ليلعت وه ةفرعملا نود كلذب ةركنلا صاصتخا ةلع نإف .ةفرعملا

 نإف .فيفختلا بلطب -وحنلا راطإ يف - رسفي ةينبألا ضعب يف رييغت متي ناك اذإو

 -هتيرظن راطإ يف -رسفي ءاهريغ.نود فيفختلاب ةينبألا هذه صاصتخا نايب

 < 11011 قو

 ةيرظنلا راطإ يف لخدي فصولا ءارو ايف" ثحب لك اذكهو

 .يوغللا غالبلا يف "لوقعملا"و "عومسملا" نيب ةمئاقلا ''ةيئانثلا"'راطإ

 نيب زييمتلا ةيمهأ -اًدج ةركبم ةرتق ذنم -تكردأ دق ةبقاعتملا ةاحتلا لايجأو

 "للعلا طابنتسا"و «ةهج نم يوغللا طسولا يف ةرشابملا ةظحالملا ىلع مئاقلا "فصولا"

 ةيئانثلا"' هذه ىلإ يطويسلا ًاموأ دقو .ىرخأ ةهج نم اهفصو مت ىتلا "ةنودملا ماكحألا"و

 تقطن ام لقني نأ هنأش يوغللا نأ ملعا" :هلوقب ءيدادغبلا رداقلا دبع نع اٌلَقن ."ةيجهنمل

 ." "هيلع سيقي ءيوغللا هلقني ايف فرصتي نأ هنأشف يوحنلا امأ .ةادعتي الو برعلا هب

 )١( ص «ءليلعتلا ةيرظن /ا١17.

  2.رهزملا ١/ ؟ ب“ .

 هس حراك دل



 -يوحنلا سردلا يف نايساسأ نائكر امثو -"سايقلا"و ”فرصتلا"و

 ةقفارملا لماوعلا وأ «ةبجوملا بابسألا نع فشكي يذلا "ليلعتلا'"' ىلع ناموقي

 ةلواحم نود ؛ءايشألا ةظحالم" ذإ ؛ملع ىلإ وحنلا لوحتي هبو «ةرهاظلا كولسل ظ

 ليجست درجمو .اًئيش ينعي ال ضعبب اهضعب طبرن يتلا تاقالعلا ىلع فوقولا

 ." "ملعلا ةأشن يف يفكي ال اهيلإ لصن يتلا ةرثعبملا ةيئزحلا قئاقحلا

 :"ةثالث راظنأ قفو هلثمت نكمي -اذه ىلع ءانب -يوحنلا ريكفتلاف

 .اهباطتخ دوهعم ىلع فوقولاو «برعلا مالك ءارقتساب ؛ماكحألا ريرقت ىوتسم :اهوأ "

 :ىلع موقي ليلعت وهو ءوحنلا راطإ يف. اًيلخاد اليلعت ماكحألا ليلعت :اهيناثو "

 .اهضراوع ريسفتو ءاهراوغأ ربسو «ةغللا هذه ايافخ هانكتسا

 : ىلع موقي ليلعت وهو ءةيرظنلا راطإ يف ءاّيرظن اليلعت ماكحألا ليلعت :اهثلاثو

 تايطعملا تاتش زواجنتو ؛رهاوظلا نم نكمي ام رثكأ بعوتست ةرظن
 ناكو .رصانعلا كساهتم .يريسفت يزاهج بسح ءاهيلع ةرطيسلل ؛ةيئزحلا

 ةيوغللا ةرهاظلا هوجو ةيبلاغ يوحنلا سردلا لوانت نأ ةرظنلا هذه ةلصحم

 ةلمجلاب ًءاهتنا مث «ةلمجلا رصانع لكشت يتلا ةملكلاب اًءدب ءريسفتلاو ليلعتلاب

 .ىنعملاو لكشلا ضراوع نم اههنم لكل ضرعي اهب اًرورمو ءاهسفن

 . 57 ص ؛مساق دومحم .د < ثحبلا حهانمو ثيدحلا قطنملا (0)

 .7 1419/07 اص ءليلعتلا ةيرظن :رظني (؟)

 ه- ْمث4هث ا



 للعلا"و "يناوثلا للعلا"ب ميدقلا يوحنلا ركفلا يف فرعي ام وه ثلاثلاو

 ىللعو .ءامدقلا ضعب هركنأ نإو "ليلعتلا" نم نوللا اذهو '""ةيلدجلا

 مالكي قطنلا ةفرعم يف ديفت لّوألا للعلا نأ ىري يذلا ءاضم نبا مهسأر

 ةمأ برعلا نأ ىلع لدتف .ةيلدجلا ثلاوثلاو يناوثلا للعلا امأ .برعلا

 جهنملا" باحصأ اثيدح فعبتو ."هنع ىنغتسم كلذو .ةميكح

 ريثك بهذ دق ثيدحلا ةينسلألا ملع نأ الإ ”ةغللا ةسارد يف "يفصولا

 راث يتلا يناوثلا للعلا" نأ ىلإ لوقلا مبب لصو لب «هرارقإ ىلإ هعابتأ نم

 اًطانم اهوذختا مهنأل "ةاحنلا ىلع هدر" يف يبطرقلا ءاضم نبا اهيلع

 ه ثيح نم ةديدج ةيفرعم ورد مويلا دجتل «يليلعتلا مهوحنل

 يبرعلا انثارت يف يوغللا ملعلا هكردأ يذلا يروصلا قطنملا رامعمل ليكشت

 . ”"نيتملا خسارلا

 :اهنم ؛ةدع ٌزئاكر ىلع موقي ءوحنلا "ةيرظن" راطإ يف "ليلعتلا" نأ ىلع

 .اهدعب امو 14 ص ءيجاجزلل ءحاضيإلا :رظني )١(

 ظ . ١721 ص ءةاحتلا لع درلا (؟)

 يدهم .د ءوحنلا يف مالعأو ءاةؤص ءىفطصم ميهاربإ .د -وحنلا ءايحإ :رظني (9)

 دقن يبرعلا وحنلاو «4 ةص ءناسح مامت .د -ةيفصولاو ةيرايعملا نيب ةغللاو 80ص .يموزخملا

 . 174 ص «يزرت داؤف .د ءوحنلاو ةغللا لوصأ يفو ؛,1 ١7 ص :يئارماسلا ميهاربإ .د ءءانبو

 .؟ ملص «يدسملا مالسلادبع .د «تايناسللا يف ةيسيسأت ثحابم (5)

- 25 7 



 أشنت يتلا ةقالعلا مظنت ءيوحنلا ركفلا يف لوصأ نم هيلع موقي امو لمعلا ٠

 .ةلمجلا لخاد تاملكلا ةقالع مظن امك ؛ةيوحنلا ةموظنملا لخاد نيرصنع نيب
 سايق"و "لودعلا"و "لصألا" : درع قس نماهقانوا 'عرفلاو لصألا" ةيئانثو ©

 ."ليوأتلا"و "صضيقنلا"و "ريظنلا"و "هيبشلا"و "ىنعملا" :ىلع "لمحلا "و "هبشلا
 هداك نع ةنيدحح. نسم .ةق امون «ىرستلا للعلا قى نحراخلا دعبلاو. ف

 امو "باطخلا فقاومو «قايسلا" هضتقي امو "ضارغألا"و "يناعملا"

 ."لامعتسالا دصاقم" هبلطتت
 رهظي امم ."ةيرظنلا طباوض" يف هحرش قأيس ثيدح لوصألا هذه نم لكلو

 ."”ليلعتلا" نم نول اذه ةوق هعم

 ف #

 ةيأ يف هانعم وحنلا ذإ ؟كللذ يف اعدي اوسيل "ليلعنلا"و "”ريمسفتلا ' ىلإ مهثونلس ين ةاحدنلاف ءدعيو
 ؛ماظنلا اذه كاردإ دشني وه ذإ -يوحنلاو :””ةغللا كلت يف يلخادلا ماظنلا جارختسا" :ةغل

 جهنملا ىلع لكتيل -همادختسا دعب-يئارقتسالا جهنملا زواجت ىلع الومحم هسفن دجي -هل ريظنتلاو

 هذهو «ليلعتلا اذه يف هتليسوو «ىلكلا ىلإ يئزجلا نم لاقتنالاب الإ كلذ نوكي الو «يطابنتسالا

 جاتتتسالا نم هلك نوكي الف «ءارقتساو طابنتسا نيب رئاس وهو الإ ملع نم سيل ' ذإ ؛مولعلا ةعيبط

 :نم ةيبرعلل يوحنلا 'ماظنلل'' ريسفتلا اذه مهنكم دقو." "قلطمل ءارقتسالا نم الو ءضحملا

 ١١. ةص ؛؟قباسلا 010(

 . 5ص ؛قباسلا (؟)

 مس من 817



 ليبق نم لب :ةبيرغ نيناوقلاو دعاوقلا ودبت ذإ ؛اهنينقتو .ةغللا طبض «*

 ءامسعت يوحنلا اهضرف .ةغللا عقاوب يفت ال يتلا ,ةيطابتعالا ماكحألا

 يف ريبك ددعت هبايغ نع جتني دق لب ."ليلعتلا" نم تلخ !ذإ كلذو

 داجيإ ىلإو ءريسفتلا ىلإ فصولا نم لاقتنالا امأ" ءدعاوقلاو ماكحألا

 كلذ نإف ؛ةيوغللا اياضقلا نم ريثكل اًكرتشم اًعجرم لكشت ةيلك طباوض

 اهنم دحاو لك دمتعي ةددحم ةماع رطأ نمض رهاوظلا عمجتت نأ لفكي

 .ةغللا .مهف رسيي رمأ وهو ةيلك ةدعاقو ءاذحاو اًمكحو اًكرتشم الصأ

 .' "اهسيماون كاردإو

 .وحننلا لوصأ ملع نوعضي مهانيأرف «ةيبرعلل ةيلكلا "ةموظنملا" طابنتساو «

 :لثم ةيلك اًماكحأ نوقلطيو

 .بارعإلا ءامسألا ىف لصألا ***

 .ءانبلا لاعقألا ىف لصألا

 .رجلا الإ لمعت الأ ءامسألا ف لصألا «*

 .لمعت نأ لاعفألا يف لصألا **

 .ريدقتلا مدع لصألا 0

 .خلإ ... .اًريخأ ةدايزلا نوكت نأ لصألا 0

 .اا١دص .ىقرملا هيلا رود 21(

 هس 81"



 تايوتسم"و .يوحنلا ركفلا يف ."ريظنتلا ةدعصأ” نيب طبري رسج داجيإو «*

 ةدعاقلا هقيطت ال ام دوجوف ؛ةفلاخم وأ ةقفاوم ءيوغللا عقاولا يف ."قيبطتلا

 "رايعملا" نيب -اًنايحأ -ضراعت دوجوب "وحنلا راطإ" يف "ذاوشلا"

 .لصألا يف لمعي ال امم لمعي ام دوجوك "هتيرظن راطإ" يف وأ ."عومسملا"و

 ةجيتن نوكي كلذ لك «بارعإلاو ءانبلا يف هلصأ فلاخي ام دوجوو هسكع وأ

 كلذيو ءام وحن ىلع ليلعتلل عضخت نأ طرشي يملعلا ليلحتلا ين ةلوبقم

 نم ناك مث نمو ؛اهتيقادصم ةيرظنلاو ءاهتوق ةيوحنلا ةدعاقلا يقتست

 نوكي الو «ليلد ىلإ دقتفي لصألا نع لاقتنالا" -:بابلا اذه ين مهطباوض

 ."عومسملا"و "رايعملا" قباطت دنع "ليلعتلا فقوتي اذهو ؛””ليلعتب الإ كلذ

 هلصأ ىلع ءاج ام"ف:عقاولا عم يوحنلا مكحلل يرظنلا روصتلا ةقفاوم دنعو

 هجو ال لصألا"و .”"هيف لاؤس ال لصألا"و .""هنع لأسي نأ يغبني ال

 هلصأ ىلع وهف اًيرعم هتيأر مسا لك" :هلوقب كلذ يجاجزلا ننقيو ."”'هليلعتل

 ةرصبتلاو «847/7 جارسلا نبا لوصأو 50٠/١, بارعإلاو ءانبلا للع يف بابللا:رظني )١(

 ١1565/١. ؛يرميصلل

 نوسمشلا لوصفلاو ؛١٠5 ١/ فاصنإلاو .177 7/١ دصتقملا :رظنيو 770/75 .ءصئاصخلا (؟)

 ١. اللص نوعسي نيبال

 48/1١. ءزابخلا نبال ؛ةيفلألا ةردلا حرش (؟)

 ل «تاهرب نبال ءعمللا حرش (4)

 3 ها



 هنع هتلازأف هتقحل ةلعل ؛هلصأ نع جراخ وهف اًينبم هتيأر مسا لكو .هيف لاؤس ال

 .”"اهفرعت ىتح ةلعلا كلت نع لأست نأ كليبسف .هلصأ

 ؛"طويضملا ملعلا" ىوتسم ىلإ "تاظحالملا" :ىوتسم نم وحنلاب ءاقترالاو ©
 ذإ :"ليلعتلا" ةيمهأ ىلإ عجار كلذو ؛يبرعلا وحنلا "ةيرظن" ةماقإ مث نمو

 هرابتعاب "ةلماكتم ةيويح ةموظنم" اهلعجيو .”رهاوظلا" نيب دحوي دهنإ

 ىمسأ "مولعلا ةفسلف" يف دع اذلو ؛"ةيرظن" ةيأ ءانب ين امهم "اًجهنم"
 .””يملعلا عورشملا فادهأ

 ملعلا ةفص باستكال فاك ريغ ام ةرهاظل 'ليلحتلا"و "فصولا"ب ءافتكالاف

 وحنلاو .""اهفصو دنع فوقولا ال «ةرهاظلا ريسفت ملاعلا ةفيظو" نأل ؛اخوانت يف

 ريغل تاغوسملا ميدقتو «ةينفلاو ةيداعلا تالامعتسالا ريسفت ىلع" هتردقب يبرعلا

 الماك المع وأ ءاّدحاو اًضن بعوتستال ةلماش ةيرظن مدقي تالامعتسالا يف فولأملا

 ةثيدحلا تايرظنلا نم ديدعلا همامأ رجعت (ًخض اًنارت تك

 .”"ةمزاللا طباوضلا هل عضتو .ثارتلا اذه بعوتست نأ ين ةعمتجم

 ا دعا

 .5 1 ١ص «يجاج لل لمحلا(١)

 .اهدعب امو ؟؟ص مولعلا ةقسلف يف تاءارق :باتك يف نيصتخملا نم ةعومج هبتك ام رظني (1)

 . ١1ص هديع دواد .د ةغللا يف ثاحبأ (*)

 . ةرباص نمح رلا دبع حودم .د .يروحنلا ركفلاو ةيرعلا(؟)

 ج53 جاع



 تاريربت وأ «ةيلقع ةضاير سيل .يوحنلا ركفلا يف ليلعتلا ةقيقح كلت
 اهقلتخي لوصأ ىلإ ةسوردملا رهاوظلا عاجرإل ةيفسعت تالواحم وأ «ةيقطنم

 وه لب ءرهاوظو اياضق نم هيدي تحت عقي ام لك اهيلإ عجريو ءاقبسم يوحنلا
 الطن رع قاتتساو ناهتيئارق نيسلاكو هةعللا ف ركفتلا ىف "مهما"

 مهماتها ةجيتن ؛فسعتلا ةديدش «فلكتلا ةيداب تاليلعت كانه نوكت دق معن

 نأ الإ ءاهليلعتو ةيوغللا رهاوظلا لج بقعت ىلع ديدشلا مهصرحو ءريسفتلاب

 ليئض ةيوحنلا ةيرظنلا ىوتسم ىلع تاليلعت نم هوفلخخ ام عومجمب اذه ةبسن

 .هب هبؤي ال دح ىلإ اًدج

 ام ىلإ -تفقو اهبسح -اًعم برغملاو قرشملا ةاحن نم دحأ تفتلي مل كلذ

 يبطرقلا ءاضم نبا :هريظنو ©" (ه455:ت) يسلدنألا مزح نبا هددر

 ىلإ ءيش اهنم عجري الو «ةدسافو ةفيعض ةاحنلا للع نأ نم "(ه :097تا)

 تلاشي

 نيب طلخلا ىلإ عجار -يوحنلا ركفلا يف -ليلعت نم ءاج ام ضفر نأ ىرأو ظ
 ماظنلا يف ةمظتنم تاقالع دوجوو «ةهج نم اهباستكا ةيفيكو «ةغللا ةعيبط

 لقعلا رهجمب ناسنإلا اهل غرفت ىتم ؛بيكرتلاو ةملكلا :ىوتسم ىلع يوغللا

 ةلباق ريغ اهباستكا ةيلمعو ةغللا ةعيبط نأ كلذ" ؛ىرخأ ةهج نم اهقتشا درجملا

 .كلذ ىلع هلك هرادأ دقو :ةاحنلا ىلع درلا :هباتك يف ( ؟)

 هس جاب "غ6



 ريسفتلل لباقف يوحنلاو يفرصلا ماظنلا امأ .ضارتفالا ليبس ىلع الإ ريسفتلل

 .””هطبض نيناوق فاشتكا ةيناكمإل ؛يملعلا

 ءاهتناو «ةيوغللا ةرهاظلا هليلعت لالخ نم يوحنلا ركفلا هيلإ ىعس ام اذهو

 وحنلا ماظن نأ يوغللا ملعلا كردي -طقف -مويلاو" .دعاوقلا ىنناوقلا قابس
 ليلعتلا هدنسيو ءاّلوأ يتاذلا هدنسب هحرص اوماقأو .نولوألا هرطس ايك ؛يبرعلا

 ىلإ ءاًماكحإو ةقد ءاحنألا نم ةيناسنإلا تاراضحلا هتفرع ام رثكأ نم وه ءاّيناث
 يتلا تالوقملا نم ةلمج نأو .صلانلا يروصلا قطنملا نم اًماظن فراشي هنأ دح

 نم لحملاو ءرامضإلاو «لماعلاو .ةلعلاو ريدقتلاك .ينرعملا هجيسن تمكح

 ةغللا نأ ىلإ يدتبي ال نم مثإ مثإلاف .ةياعرلا غلاب ماتتها لحم مويلا يه .بارعإلا

 .”"وحنلا ءارو يذلاب وحنلا نأو ءاهوحنب

 .ملعأ ىلاعت هللاو

 .5١ةص .يبرعلا وحنلا يف يملعلا ريكفتلا 0

 ,. ١ ؟7"؟ءص .يىدسملا مالسلادبع .ذ فغللا ءاروام 030

 خوال


